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 خالصه مذاكرات مجلس شوراي اسالمي 
 اولسال  – یازدهمدوره 

 

 25/6/9311ه  نبشسه  روز– (25)پنجم  بیست و   جلسه علني
 

)پس از ارایه گزارش آقاي مهندس زنگنه ، ای های توسعه نفت درباره عملکرد این وزارتخانه و برنامه محترم گزارش وزیر( 1

 رامون گزارش مزبور ، بیان نمودند.(تعدادي از نمایندگان نظرات خود را پی
 

 (حاجي بابایي ،كرمي،طهماسبي، فرشادان و بهروزي فرآقایان:) (ناطقین جلسه علنی مجلس2
 

 

نفر از  91تعداد  )توضیح: سؤال عبدالرضا مصری و محمد رشیدی نمایندگان کرمانشاه از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی(3

و بعد از  مه نشست و بررسي سوال نمایندگان از وزیر تعاون، كار و رفاه اجتماعي به صورت غیرعلني شدند خواستار ادامجلس،  نمایندگان 

 (مورد موافقت قرار گرفت.اظهارات یکي از درخواست كنندگان)آقاي مصري( و مخالف)آقاي حاجي دلیگاني( ، تقاضاي مزبور 
 

 رایی کشور( تذکرات کتبی نمایندگان به رییس جمهور و مسئولین اج4

 مورد(91)تذکرات کتبی به رییس جمهور -الف

 مورد(29)تذکرات کتبی به مسئولین اجرایی کشور -ب
 

 (تذکرات آیین نامه ای، اخطار قانون اساسی و تذکرات شفاهی5
 

 صبح 8ساعت  26/6/9311چهارشنبه مورخ  روز (اعالم ختم جلسه ، جلسه آینده6
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رئیس مجلس شورریی   محمدباقر قالیبافآقای دکتر  توضیح:  

( در بووارج سل وو  99شوویرررر  52یسوویما یموورسه شسوو  شوو ب  

لوس یه  غیرعل ا یمرسه مجلس خاطرنشان کرد: سل   یمرسه مج

 .آغاه شد ک  یلبت  ب  صررت غیرعل ا برد 2::5ساعت 

دقیقو  در سل و  غیرعل وا مجلوس دربوارج       22سی یفزسد: در 

موای یمورر مجلوس بوا نمار ود ان       م ائل دیخلوا س مموام  ا  

 .صحبت کردرم
 

نفت درباره عملکرد این وزارتخانه  محترم گزارش وزیر( 9

 اي هاي توسعه و برنامه

، تعوودیدی یه  آقووای می وودگ هن  وو  ش پووس یه یریروو   ووزیر 

س رریس نمار د ان نظریت خرد ری پیریمرن  زیرش مزبرر ، بیان 

 مجلس در پاران مطالب ری سمع ب دی  نمردند.

 خالصه اظهارات آقاي مهندس زنگنه وزیر محترم نفت:

  آمررکووا، طوورف یه یقتصووادی عیووار تمووا  س وو  یموورسه -

 ر متحدینشان ب  ملت س در م افقین ممکاری با ما صییرنی ت

یررین تحمیل شدج یست لذی ضرسرت دیرد مان ود دفوام مقودگ    

 مموو  یرکووان نظووا  یه سملوو  دسلووت س مجلووس س در وور قووری بووا 

 مم یندرشا ب  صررت رکپارچ  عمل ک  د.

محرر  2با یشارج ب  یسریی سیاست مای یقتصاد مقاسمتا ب   سی

ظرفیوت  یساسا در  زیرش خرد یشوارج کورد س  :وت: یفوزیر      

ترلید یه میادرن مشترک ن:ت س  اه، دسری یه خوا  فرسشوا بوا    

ص عت پترسشیما س پاالر  س تکمیول هنجیورج یرهش، ترسوع     

 اهرسووانا، یفووزیر  صووادریت  وواه س فوورآسردج مووای ن:تووا س   

محصرالت پترسشیما، حمارت یه ساخت دیخل س شرکت موای  

م مای دین  ب یان، سمع آسری  اهمای مشعل س مقابل  با تحرر

ن:تا س ررل  ذیری بوریی آر ودج یه سملو  محررموای  وزیرش      

 یمرسه ب دج یست.

یه نظر یفزیر  ظرفیت در میدین موای مشوترک بارود بو  یرون      

نکت  یشارج ک یم ک  ما میدین مای مشترکمان ری یسلررت ب دی 

کردج س ب  مم  آن ما پردیختیم یموا میوم توررن میودین ن:توا      

ی غرب کارسن، خرهستان س میودین  بریی ما، دس بخ  میدین ما

پارگ س ربا یست. ترلید میدین مای غرب کارسن در یرن مدت 

موزیر بشوک  در    077بو    95مزیر بشک  در سال  77سال یه  7

 رسه رسیدج یست س یه مم ار انمان در یرن همی   عقب نی تیم.

با یشارج ب  قریردیدمای ن:تا بریی میدین مای مشترک  در یدیم 

در طرل یرن مدت ب ت  شدج یست،  :وت: تعودیدی    در ری ک 

یه میدین ما در فاه راهدج پارگ س ربا، آبان س پارودیر غورب در   

یری ، چشم  خرش، سپیر س سبیر یست. یه طرفا طور  موای   

تاک رن  97در ری بریی ترسع  س ن یدیشت ترین ترلید یه سال 

قووریردید یم ووا شوودج کوو  شوورسم عملیووات آن مووا بووا سوو:ر  52

رقالیبوواف بوو  یسووتان خرهسووتان آغوواه شوودج س قووریر یسووت دکت

 ترلیدمان ری ح:ظ س یفزیر  دم د.

بخشا یه ترلید  اه ما مربرط بو  پوارگ س وربا یسوت، یرون       -

میلیارد دالر ترسط سمیرری یسویما موررد    27:محل حدسد 

سرمار   ذیری قریر  رفت  یست. ص عت  واه س پترسشویما مور    

میورری یسویما م وت د. در    دس ب  مع ای سیقعوا محصورل س  

حرهج ن:ت قبل یه ینقیب کارمای ب یار هرادی ینجا  شودج بورد   

یما در همی    اه س پترسشیما یقدیمات ب ویار نواچیزی صوررت    

 رفتوو  بوورد ب ووابریرن یروون دس صوو عت مرچوو  یموورسه دیرنوود یه  

 سمیرری یسیما یست.

میلیورن   07:رسهینو  حودسد    50ترلید پارگ س ربا در سوال  

میلیوورن  557بوو   95مکعووب بوورد کوو  یروون رقووم در سووال متر

میلیرن مترمکعوب رسویدج    777مترمکعب س در حال حاضر ب  

 یست.

میلیرن  057سال  ذشت  حدسد  7هن    با بیان یر ک  در طرل 

میلیرن بشوک  ن:وت رسهینو  بو  ظرفیوت       5.2مترمکعب معادل 

یم ترلید پارگ س ربا یفزسدج شدج، یدیم  دید: ی ور موا خریسوت   

پاالرشو اج بوا    7:یرن میزین یه سورخت ری توامین ک ویم، بارود     

مزیر بشک  یی یحودی  موا کوردرم کو  مرسوب       527ظرفیت 

 آلرد ا در کشرر ما شد.

ترلید ما در پارگ س ربا علا رغم حجم مخزن کمتر یه کشرر 

مم ار ، بیشتر یست، یضاف  کرد: یه کمی یرن موای تخصصوا   

ما دعورت موا کو م یه    مجلس س رراست مجلس شرریی یسوی 

 پارگ س ربا دردن ک ید.

سی با بیان یر ک  خط لرل   ررج ساسک رکا یه ریمکارما بوریی  

نجات یه تحوررم ماسوت، یرون خوط لرلو  بوریی ت ورم مبوادی         

صادریت تا پاران سال ب  یتما  ما رسد تا یه طررو  آن حودسد   

رک میلیرن بشک  ن:ت خا  یه  ررج ساسوک م تقول س سوپس    

 شرد.صادر ما 

میلیورن تون در    5:در بحث پترسشیما ترین تیم ترلیود ری یه  -

میلیورن تون در    22س  95میلیرن تن در سوال   22ب   72سال 

یرتقا دمیم س بریساگ برنام  ررزی ما مقرر یسوت یرون    95سال 

 میلیرن تن برسد. 77:ب  حدسد  077:عدد در سال 

بورد کو    میلیارد دالر  5حدسد  72ترلیدیت پترسشیما در سال 

 2:حوودسد  95میلیووارد دالر س در سووال  ::بوو   95در سووال 

 میلیارد دالر رسیدج یست.
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طر  ب  بیرج بردیری ما رسد، ترلید ب وزرن   7:در سال ساری 

میلیرن لیتر برد ک  یرون ظرفیوت در    25در حدسد  :9در سال 

 میلیرن لیتر رسیدج یست. 77:ب   95سال 

 شودج س بوریی مریحول بعود     قریردید پاالرشو اج یریک نیوز ب وت     

طر  موارا دیرنود کو  بوا یسوریی قوانرن حماروت یه صو ارع س         

ما ک  مجلس تصررب کردج تقررت خریم ود شود.    پترسپاالرش اج

 57در یسریی یرن قانرن ک  سال  ذشت  مجلس تصوررب کورد   

طر  ری صواحب صویحیت شو اختیم س پوی  یه پاروان م:تو        

پاالرشو اج   2میم کورد. مجرهمارا ک  سیم ما یست ری صادر خری

پاالرشو اج   2مزیر بشوک  س   557ن:ت ب  ظرفیت رک میلیرن س 

 55 وذیری   موزیر بشوک  بوا سورمار      507میعانات ب  ظرفیوت  

طر  بی واهی   5:شرند س  ما شامل ما میلیارد دالر ری یرن طر 

 7مای مختلو  نیزسسورد دیرد کو  یرهش تقرربوا      در پاالرش اج

دیموو  مرس وو  مووای پووارین دسووتا  میلیووارد دالر دیرنوود. در ی

 2.5پترسشیما ی رچ  م وورل کوار زیر صو ارع یسوت یموا موا       

میلیووارد دالر بوو  پترسشوویما پووارین دسووتا یه طرروو  بووررگ 

 دمیم. خرریک ما

ما بریی ترسع  ن بت ب  تأمین س ت مین الر س، ت مین بواهیر  

ت یییت س رارین  ت یییت س ممچ ین ت مین تأمین خورریک  

 وذیری   ک یم تا ک انا ک  بخریم ود بترین ود سورمار     یقدی  ما

ک  د، ممین طورر صو ارع پیشوخرین پترسشویما ری در دسوت      

  برنام  دیررم س م تظر دررافت مجرهمای یرن بخ  م تیم. 

مجلس بریی معافیت مالیاتا ، ت :س خرریک س یریئ  ت ویییت  

موای موا    بارد کمک ک د، طر  ترسع  پرسپیلن نیز رکا یه طر 

ست ک  در دسترر کار قریر  رفت  یست. در حرهج ص ارع پارین ی

میلیارد دالر فورآسردج بو     2ما قررب  دستا پاالرشا، پاالرش اج

 ک  د. آنیا عرض  ما

ترسع   اهرسانا رکا در ر یه یقدیمات سهیرت ن:ت یسوت، یرون   

کار با یبتکار مشترک دسلت س مجلس ینجا  شدج یست. مجلوس  

انرن رفع مرینع ترلید  ا  بزر ا ری در یرن ق 5:با تصررب مادج 

درصد سمعیت رسسوتارا ،   52م یر بردیشت. بر ممین یساگ 

 سمعیوت  درصود 90 مجمورم  در س  درصد سمعیت شویری  99

 یست مصمم ن:ت سهیرت. ک  د ما یست:ادج طبیعا  اه یه کشرر

 س  لا س سرد م اط  یسلررت با درصد 92 ب   اهرسانا پرش 

 .برساند

درصود   02ما یه  یر   اه طبیعا، سرخت مارع در نیرس اجبا یفز

درصد رسیدج، ممچ ین ب  محیط هر وت س   7:ب   95در سال 

 یشتغالزیرا کمک ب یاری شد.

مای ن:توا نیوز ترین وتیم در  واه      ما در حرهج صادریت فرآسردج

دس بریبر شودج مور چ ود     95طبیعا صادریتمان ن بت ب  سال 

 ووتان خووار  یه یریدج سیاسووا مشووکیتا در صووادریت بوو  پاک

میلیورن مترمکعوب در رسه ری    57دیشتیم. ما رکوررد صوادریت   

یم ووال ترین ووتیم ک ووب ک وویم، ممچ ووین یه بزر تووررن      

مای ن:تا م تیم س نو  ت یوا در مواهست     صادرک  د ان فرآسردج

بلک  در ب زرن نیز رکوا یه بزر توررن صوادرک  د ان م وتیم.     

 ررگ ینجا   رفت  یست.ب یاری یه یرن یمرر یه طرر  ب

صادریت پترسشیما با سسرد شوریرط تحررموا در حوال ینجوا      

یست، صادریت پترسشیما ن بت ب  سال  ذشت  یفزیر  دیشت  

یرم، تقررت ساخت دیخول    رچ  یه نظر قیمتا مشکیتا دیشت 

ب یان سوزس کارموای ینجوا   رفتو       مای دین  س حمارت شرکت

 یست.

موای مموریج ن:وت  :وت: دکتور      سی در ترضیح سمع آسری  اه

روا   5قالیباف هحمت کشیدند در خرهسوتان یه طور  بیدبل ود    

بیدبل د خلیج فارگ ک  بزر تررن طر  کشورر در یرون همی و     

ممو   اهموای    :07:یست، باهدرد کردند. ما یمیدسیررم تا سال 

 ما مررد یست:ادج قریر  یرد. ما در پترسشیما

موای ن:توا صوررت     ررممای هرادی بریی دسر هدن تحو  تیش -

 رفت ، ما یه مر ک ا ک  یمکان بردج کمک  رفتیم، یه نیرسمای 

یم یتا س خارسا کمک  رفتیم س یمیدسیررم مجلس با یسوت:ادج  

یلمجالس ب  ما کمک ک د. ما حاضررم  یه ظرفیت درپلماسا بین

مر طرر شدج یطمی ان بریی شما حاصل ک یم س در یرون همی و    

ریی عرضو  در بوررگ نیوز طوا سل واتا      کار ینجا  شرد، ما بو 

مای ینرژی،  مای خرد ری مطر  کردرم، رسسای کمی یرن دغدغ 

موارا ری یه موا    یقتصاد س برنامو  س بردسو  مجلوس نیوز  وزیرش     

دررافت کردند، ما بارد بترینیم ریما ری باه س صادریت مررر ا ری 

 آغاه ک یم.

یما یرورین  ما در یر س   نابریبر تجاسه رین  علی  سمیرری یس

م تیم س در یرن س و  موا در خوط مقود  م وتیم س شودردی       

در یر آن م تیم ب ابریرن خریم  ما یرن یست ک  مت اسب بوا  

یرن شوریرط رفتوار شورد. در حورهج صوادریت ن:وت نیوز یه مور         

ک یم س یه تیاتر ن:وت بوا کواال یسوتقبال      پیش یادی یستقبال ما

 ک یم. ما

پیمانکواری در کشوورر   ن:وت یه مرتررموای محورک صو عت س     -

یست، ی ر ن:ت فعال باشد یشتغال در ص ارع س پیمانکارین یرجاد 

 شرد، صد دکل بارد فعال باشد تا یرن چرخ  فعال باشد. ما
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 بوا  ار ود ان نم پیشو یادیت  ب  پاسخ در بیژن نامدیر هن    آقای

 مجلس مای پژسم  مرکز رئیس هیکانا علیرضا پیش یاد تارید

 در کو   چری دیر ، قبرل ری هیکانا آقای آخر پیش یاد ب دج:  :ت

 کو   شود   مریس  پیش یادیت س ینتقادیت یه ینبرما با سل   یرن

همان کرتواج پاسوخ ر باشوم، ب وابریرن یه      مدت در ترین نما در

ما خریمم توا ترتیبوا دم ود بوا     رئیس مجلس س میات رئی   

محرررت کمی یرن ینرژی در رک باهج همانا مشوخ  در یرون   

 س دی ری ک  یریئ  شد ری مررد بررسا قریر دمم. 0ریستا 

در بحث متانرل عمدج مجرهمای آن قوبی دیدج شودج بورد س موا     

نما ترین تیم آنیا ری باطل ک یم، چری کو  یفورید صواحب حو      

یه آنیا حمارت نما ک یم، ب  یرن مع ا  شدج بردند س فقط  :تیم

ک  نما ترین د در یسلررت دررافت سی  یه صو دس  ترسوع  ملوا    

قریر  یرند س ی ر ما خریم د ترلید ری یدیم  دم د، چوری کو  در   

 غیر یرن صررت قیمت متانرل یفت ما ک د.

طر  مارا ک  درحرهج پترسشیما دیررم، بو  یرون نکتو  یشوارج     

تریند ب  پرسپیلن تبدرل شورد، چوری کو  در     دیرد ک  متانرل ما

یرن صررت ب  مخزن طی دست رافت  یرم ک  در پوا آن طیو    

سسیعا یه یشتغال س مص رعات یرجواد موا شورد. ضومن یر کو       

میلیرن متوانرل ترلیود شورد     0.2تا  0 :تیم در ع لرر  حدسد 

ک  مر س  تن متانرل ب  رک تن پورسپلین تبودرل موا شورد س     

م طق  مم ب  یرن دلیل برد کو  در ک وار آب قوریر    ینتخاب یرن 

دیشت س بعد یه آن یرن میزین ترلیدیت ری با خط لرلو  توا مرکوز    

ببررم، سپس بخشا یه آن در حریلا شیریه ب  محصرالت در ور  

تبدرل شرد ک  بزر تررن م طق  بریی یتصال ب  شوبک  یتربوان   

رلیدیت مای شاج ریج یصلا کشرر س خط آمن یست س بعد یه آن ت

 ب  سامای در ر برسد.

طر  در ر سهیرت ن:ت یرن برد ک  در ب ودر یمیرآبواد ترلیودیت    

مزیر تن پورسپیلن بو  دیمغوان س خوط آمون       077ینجا  شرد س 

م تقل شرد ک  یه یرن طرر  خریسان س شیر تیورین ری پرشو    

 دمد.

پوارگ س وربا    ::در مررد مباحث مطر  شودج پیریمورن فواه    

ید، چری ک  سهیرت ن:ت ت یا یم ا ک  دج نبوردج  یس اد ری یریئ  دم

س تما  یرکان نظا  در یرون خصورر رضوارت دیشوت د س یم وا      

کردند س من مم  یرن یم اما ری دیر ، ضمن یر کو  مموین یالن   

میلیارد دالر پورل   7.5ری سلر ما برد، یما ب   ::پارگ فاه  پترس

 لرد دالر پور میلیوا  5.5نیاه دیرد س یسریی فاه یسل فرهید نیز بو   

نیاه دیرد. یه سری در ر در قانرن برنام  ششم ترسع  آمدج کو   

 7::میلیارد دالر بارد در صو عت ن:وت خور  شورد کو        577

میلیوارد دالر یه م وابع خوارسا     57میلیارد یه م ابع مختلو  س  

 تامین ما شرد.

در مررد قریردید با ترتال ما بو  تک رلورژی آنیوا نیواه دیشوتیم،      

مرضرم فشاریفزیرا ک  رکوا یه نمار ود ان بو  آن    ضمن یر ک  

یشارج کرد، با یفت ترلید در پارگ س ربا مریس  ما شورد س در  

سال مای آر دج مشکل یرجاد ما ک د، ضمن یر ک  ما در سو د  

روک  تریه مصرف س ترلید  اه آسردرم مر فاه پوارگ س وربا بو     

ه سوری  میلیارد دالر بریی سلر یری یه یفت ترلیود نیواه دیرد. ی  

در ر نکت  یی ک  بارد درخصرر ینعقاد قریردید با ترتال فرین   

ب  آن یشارج ک م یرن یست ک  چی ا ما مم یه تک رلرژی موررد  

نیاه در یرن بخ  برخرردیر نبردند، عیسج بر آن ن  ت یوا ترتوال   

بلک  چی ا ما مم ب  دلیل تحررم حاضر نشودند بوریی فعالیوت    

 در یرن بخ  ممکاری ک  د.

یرون   :سی در یدیم  ب  یرن نکت  یشارج کرد ک  سهیرت ن:ت فواه  

فشواریفزیرا نیوز بو  دنبوال      5پرسژج ری ینجا  دیدج س بوریی فواه   

 ریمکار یست.

با یشارج ب  سضوعیت حقور  س دسوتمزد کو  رکوا یه       ممچ ین

نمار د ان ب  آن یشارج کردج برد، خاطرنشان کرد: ما مم قبورل  

کل دیرروم، ضومن یر کو  در تموا      دیررم ک  در یرن همی   مشو 

مصربات ب  تما  شرکت مای مشمرل یشارج ما شرد. یه سوری  

در ر در مررد تقررت پژسمش اج ما س یذمان نخب ان، من یختیار 

فرماندما سهیرتخان  مای کشرر س نیرس ری ندیر ، یه سوری در ور   

مرضوورم م ووورلیت یستموواعا ن:ووت یصووطیحا بوورد کوو  یروون 

ر بدین یشارج کرد س کارموای مببتوا در یرون    سهیرتخان  یسلین با

 همی   ینجا  دید، یما ممچ ان با مشکل م ابع مریسییم.

در خصرر صادریت  اه بو  مم وار ان  :وت: در     هن    آقای

یرن همی   نظریتا دیررم س مشکیتا نیز سسرد دیرد ک  با کمک 

رکدر ر بارد آن ما ری رفع ک یم، یک رن همان ممودلا یسوت توا    

 ا پی  برسد.کارم

سهرر ن:ت در خصرر م ول  ترکم  تان بیان کرد: یه آنجائیک  

 ترکم  ووتان  وواه یروورین ری قطووع کووردج در مقابوول آن مووا      

بار در  ذشت  یرن یقدی  ری ینجا  دیدج  0یر تادج یرم، یرن کشرر 

برد س مربار یمتیاهیتا یه ما  رفت  برد یما یرن بار  :تیم یمتیاهی 

ب  دیسری رفت د ک  یلبت  دسوتاسردی بوریی    نما دمیم س آن ما

آن ما ندیشت ب  دلیل یرن مقاسمت، ما نبارد ت بی  شوررم بلکو    

 بارد تح ین شررم.

در بخ   اه فلر کار میما کردرم س بقی  آن ری نیز  :ت  ی  ک  

 در چ  همانا ب  نتیج  ما رسد.

Instagram.com/dotic.ir
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قانرن ری نابرد  5:چیزی ک  بیی   ساهی مصرف سرخت س مادج 

برد ک  تما  م ابع ری خر  رارین  کورد س مقودیر    0:د تبصرج کر

کما بریی بیی   ساهی باقا  ذیشت ک  آن مم تخصی  دیدج 

 نما شرد.

سهرر ن:ت با بیوان یر کو  یشوارج ح وین هیدج ع ور کمی ویرن       

ینرژی ب  م ول  فشار یفزیرا پارگ س ربا درست یست،  :وت:  

یختیاریت بریی یحدی  یما در م ول  صادریت  اه ب  عمان تما  

خط لرل  در آب مای عمی  ری ب  قریر اج دیدرم یما عم  آب در 

آن م طق  باالی مزیر متر یست س فعوی یرون ترینوارا ری نودیررم     

 حتا رسگ ما نیز چ ین ترینوارا ری ندیرنود س ت یوا دس شورکت     

 ما ترین د یرن کار ری ینجا  دم د.

 ریی تیواتر ری پی یوری   سی با بیان یر ک  پ جرج سیحود ن:توا بو   -

 یصولا  سورخت  CNG ما ک م، یفزسد: یصل در یرون یسوت کو    

 ساما بع ا در یست مرد   اه کپ رل ک  LPG . در مرردباشد

 0 مواج  مور  توا  شدج یندرشیدج تدیبیری س شرد ما ظلم مرد  ب 

 .شرد دیدج مرد  ب  کپ رل

برخا دسستان بریی  اهسئیل کشاسرهی یبریه ن رینا ما ک  د س 

ن نیز با آن ما مم دیستان م وتم، قوریر یسوت یبیغیو  یی ری     م

تییو  ک وویم توا در صووررت بورسه یخووتیف میوان سهیرت سیوواد     

کشاسرهی س ن:ت مرچ  یستاندیر س فرماندیر  :ت ود یقودی  شورد    

هرری بارد رضارت ستاد مبارهج بوا قاچوا  کواال س سورخت سلوب      

 شرد.

رک پاالرش اج ری ساسک بارد ماب ینرژی شرد س ستاد یسریرا  -

 در ساسک یحدی  ما ک د.

تامین خرریک پاالرش اج بریی ما یسلررت یست س مرک ا کو  یه  

ما ن:ت خا  س را میعانات ما خریمود حاضوررم بوا سی قوریردید     

 م تقیم بب درم س مم در بررگ عرض  ک یم.

سریل شد ک  ما در سهیرت ن:ت ب  بررگ ینرژی یعتقاد دیرروم   -

در پاسخ ب ررم بریساگ  زیرش رئیس بوررگ   را خیر؟ ک  بارد

ماج فورآسردج در بوررگ    2میلیرن تن در مدت  7ینرژی، یم ال 

ینرژی فرسخت  شدج یست. یرن آمار ب  یرن مع ا یست ک  ما بو   

بررگ ینرژی س حتا ن:ت خا  یعتقواد دیرروم. نمار ود ان موا     

ترین د بوریی یطمی وان خواطر یه یر کو  سهیرت ن:وت در سیوت       

ت آنیا حرکت ما ک د، در تماما مذیکریت ح رر دیشوت   م ررا

باش د س یه نزدرک عملکرد ما ری مشامدج ک  ود. موا بوریی شوما     

یتا  تاررک ندیررم، یما بریی دشم ان دیررم. پرسو ل موا شوبان     

رسه هحمت ما کش د، شما ما ترینیود عملکردموان ری یه تموا     

 دست اج مای مرتبط پرگ س سر ک ید.

ارج ب  یر ک   اهرسانا ب  م اط  مختلو  کشورر بوا    هن    با یش

قدرت ینجا  ما شرد، یفوزسد: طبو  مصوربات شورریی یقتصواد      

میلیرن ترموان برسود،    57مزر   مای رک ینشعاب  اه نبارد ب  

میلیرن  77:در حالا ک  مزر   ینشعاب در برخا یه م اط  ب  

 ما رسد ک  ترسییا ندیرد.

ا یه نمار د ان در یرن خصرر در پاسخ ب  سریل رک سهرر ن:ت

 نودیرد،  تحررموا  مشوکل  پترسشویما،  محصرالت صادریت ک  

 سوا  میچ صادریت بریی یما م ت د، تحررم ما بخ  مم :  :ت

ا با مشخصات س دم بار چ درن. شرد نما یست:ادج یررین یسم یه

عرض ما شرد. در  زیرش یمرسه برنام  مای خورد ری بوریی دسر   

ندید ، چری ک  نقش  عملیات ما لور موا   هدن تحررم ما ترضیح 

 رفت.

سی با یشارج ب  سریل رکا یه نمار د ان درخصرر ریبط  ن:وت  

با علم س ف اسری در حرهج ن:تا  :ت: یرن سریل نیاهم ود هموان   

هرادی بریی ترضیح یست، ما بریی یقتصاد پترسشیما چ  کاری 

بارد ینجا  ما دیدرم کو  نودیدرم؟ سوال در ور ظرفیوت ترلیود       

 27بو    070:میلیوارد دالر س توا سوال     2پترسشیما کشرر ب  

میلیارد دالر خریمد رسید. یرن مرضرعا یست ک  رمبور معظوم   

ینقیب مم ن بت ب  آن یبزیر خش ردی کردند. موا دینویم کو     

بارد باالتر یه یرن یرقا  کار ک یم، یما نبارد مم  تویش موای موا    

عود ب رریود کو  بارود     نادردج  رفت  شرد. یه ما تشوکر ک یود س ب  

بیشتر کار ک ید، ن  یر ک  مدی  بر سر ما بزنید! بیاریود مجمورم   

صادریت ن:تا س فرآسردج ما ری با تحررم مای قبلا مقار   ک ید 

س ببی ید در چ  سضعیتا قریر دیررم. من نموا تورینم برخوا یه    

مرضرعات ری عل ا یعی  ک م، یموا شوما موا ترینیود خصرصوا      

 ت ما ری مشامدج ک ید.بیارید س یقدیما

من ما دینم شما یفرید م ص:ا م تید س صحبت موای شوما یه   

رسی فشار یست، یما سیقعا حتا رک ن:ر مم نبارود یه موا تشوکر    

 س مجامودرن  یر یوا . بمانود  مارمان بچ  تن ب  خ ت ا ک د؟ س 

 .م ت د ریج یرن  م ا  سرباهین

 سهروور ن:ووت بووا یشووارج بوو  صووحبت مووای رکووا یه نمار وود ان  

درخصرر یر کو  سهیرت ن:وت یطیعوات میوادرن ن:توا ری بو        

قطری ما دیدج یست،  :ت: ما بریسواگ مصورب  شورریی عوالا     

، درخصرر نحرج یریئ  یطیعوات عمول   92یم یت ملا در سال 

کردرم. یه طرفا  :ت  شودج موا برنامو  ترسوع  ینورژی ری یریئو        

سوت.  نکردرم، در حالا ک  یرن برنام  ری دسلت تصوررب کوردج ی  

قانرن رفوع مرینوع ترلیود ری موم در  وزیرش       5:ممچ ین مادج 

 خرد ترضیح دید .

Instagram.com/dotic.ir
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هن    با بیان یر ک  سیمی  ب دی ب وزرن ری ب ودج لغور نکورد ،     

بلکوو  تصوومیم دسلووت بووردج س مجلووس مووم در آن همووان موویچ 

خردید  2مخال:تا نکرد، یظیار کرد: لغر سیمی  ب دی ب زرن در 

یم دسلوت توک نرخوا شود س     تصررب س ب زرن بوا تصوم   290:

سوال   2میچکس مم ب  آن یعتریضا نکرد، حال بعد یه  ذشت 

ما  رر د چری یرن مرضرم تصرب شدج یسوت. یفوزیر  ب وزرن    

مم ناشا یه لغر سیمی  ب دی نبردج ک  در یدیم   وزیرش خورد   

ترضیح خریمم دید. بارد کار رسما تشکیل شرد س پس یه بحث 

مای طرفین، سموع ب ودی   س  :ت س ر س ش یدن شدن صحبت 

 سل   ب  رئیس مجلس س در ر نمار د ان دیدج شرد.

 خالصه اظهارات تعدادي از نمایندگان:

 شوریرط  بو   ترسو   بوا  کو م  موا  ترصوی   :فریدون عباسيآقاي 

 یرون  صورف  بیشتری سقت ن:ت مرضرم یممیت س کشرر عمرما

 .شرد حرهج

دموای  با یشارج ب  یر ک  یبیامات هروادی در خصورر قریردی  سی 

 ذشت  ن:تا مان د کرس ت س ترتال سسورد دیرد، یدیمو  دید: ریج   

حل مرسرد بریی رفع یبیا  قریردیدمای ن:تا یرن یسوت کو  بوا    

سهریی ن:تا قبلا در مدت رک ال آر ودج نش وت موارا ری در    

 مجلس بر زیر س یبیامات رفع شرد.

بارد سقت بیشتری بریی ساماندما سضعیت کارک ان س کار رین 

ت ن:ت صرف ک یم یرن حرهج نیاهم د سامان  سامع حقور   سهیر

 س دستمزد یست.

بریی ص عت ن:ت نیاهم د نیرسی مامر م تیم ک  اله  یست در 

یرن خصرر ممکاری بیشوتری بوا سواهمان ف وا س حرفو  یی      

دیشت  باشید، تقررت دینش اج ن:ت ب  ح:ظ آن س یفزیر  سذب 

 دینشجر کمک ما ک د.

رسط پژسمش اج ن:ت صادر شرد، رسشن مجرهمای ساخت بارد ت

کردن یذمان با تصمیم  یری بریساگ نظر کارش اسان س دسری 

یه مدرررت فردی س ترس  ب  برنام  ررزی بدسن دخالوت نظررو    

مای سیاسا در حرهج ن:ت،  اه س پترسشیما مررد ترس  یست. 

ترصی  ما ک م یه یندرشوکدج موای فعوال بوریی یریئو  نظور بو         

 آر دج ینرژی کشرر یست:ادج شرد.م ظرر ترسیم 

سی با تاکید بر یر ک  ب  ین جا  مدرررت بیشتر در حرهج ینورژی  

نیاه دیررم، ع رین کرد: ینجا  م ورلیت یستماعا ترسوط سهیرت  

ن:ت یه سری مرد  مطالب  ما شرد س در یرن خصرر نیواه بو    

 برنام  ررزی سسرد دیرد.

د دیرد، عود   مشکلا ک  در یسوتان موای ن:توا س  واهی سسور     

ین جا  مدرررت بین مدررین ن:تا س یستانا یست، بو  مودررین   

سهیرت ن:ت یختیار بیشتری در حل مشکیت یستماعا م واط   

 ن:ت خیز دیدج شرد.

در پاران با تاکید بر یر ک  مجلس آمواد ا ممکواری بوا سهیرت    

ن:ت ری دیرد، ع رین کرد: برنامو  م:وتم ترسوع  کشورر بارود بوا       

 .ت ن:ت س مجلس ت ظیم شردممکاری سهیر

در میوادرن مشوترک شوامد ترسوع        :مالک  شکریعتي  آقاي 

نووامتریهن بوو  خصوورر در میوودین آهید ووان س ووربا م ووتیم.  

حلقو  چواج بو  یرهش     577متأس:ان  علیرغم یحودی  بوی  یه   

یرم تأسی ات مرکزی ری  میلیرن دالر نترین ت  5مزر   مر حلق  

یروم. در   ن فرصوت محورس  شودج   یندیهی ک یم س یه یر ب  مرقع ریج

میدین مای ن:تا آذر س چ  رل  نیز یرون ترضویح ری دیدنود کو      

موزیر   22بردیری تا  ما سضعیت م اسبا ندیرند س یمکان بیرج چاج

 .بشک  طب  برنام  قبلا سسرد ندیرد

پارگ س ربا مم پیمانکوارین یررینوا ک وار  ذیشوت       ::در فاه 

 22  دمود یموا در نیاروت    شدند تا ترتوال فرین و  کوار ری ینجوا    

دیرروم س در   ::سوال یه فواه    7یل :ع در طرل  میلیارد دالر عد 

نیارت ب  ممان تصمیم درست یسلی  بر شوتید س یه پیمانکوارین   

یررینا یست:ادج کردرد یما چری یه یبتدی یرن کار صوررت ن رفوت؟   

ترتال شررک رقیب ما در میدین رع ا قطر برد. یطیعات کشرر 

 .ک د کرد س یالن ب  ضرر ما یست:ادج ما ما ری سمع

ساهی م اسوب  واه س عود      در بحث صادریت  اه با عد  ذخیرج

تببیت بواهیر در صوادریت  واه بوا کشوررمای مم وار  مریسو         

م ووتیم. در قریردیدمووای مختلوو  ممچوورن کرسوو ت، ترکیوو ، 

پاک ووتان س ترکم  ووتان عملکوورد خووربا ندیشووتیم. نمرنوو  آن 

ن یست ک  بدسن میحظ  شریرط یقتصوادی  قریردید با ترکم  تا

میلیوارد دالر   2کشرر س مبادالت با ترکم  تان ب  میزین س  تا 

تورینیم در دیسری پیورسه شوررم،     رک طرف  با یحتمال آنک  موا 

توا   7:یدعارا کردرم بعد یه شکارت ترکم  تان با فرض یر ک  

 درصود  72شررم یما محکر  شدرم س  میلیارد دالر پیرسه ما 5:

 .ک یم مزر   دیسری ری پردیخت ما

ساهی س یصی  یل ری مصرف کار سدی صررت ن رفت   در بیی  

شرد. ترضیح دمید کو  یمورسه    س یرن شامل برنام  ششم مم ما

دربارج شدت مصرف ینرژی در کجا قریر دیررم؟. در مرضرم  واه  

خریمید کا یرن کوار ری ینجوا  دمیود؟.     فلر ترضیح دمید ک  ما

ماج بعود یه یعوی     5:خاک نشرد ک  قریر برد  NGL مبل ق ی 

سال م ره یرن یت:وا  ر    57بردیری برسد یما بعد یه  آن ب  بیرج

 .ندیدج یست
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 درصود  57 س شویرما  درصود  99 :سیدغني نظري خانقاه آقاي 

 مررد  اه ک  آنجا یه س ک  د ما یست:ادج طبیعا  اه یه رسستاما

بع رع ا ع لرر  بو  دسوت   بریی یرن م اط  یه رک م  یست:ادج

ما آرد سهیرت ن:وت یقودی  م اسوبا بوریی ریج ینودیهی پدیف ود       

غیرعامل در یرن م طق  ینجا  ندیدج یست تا کشرر دچار مشکل 

 نشرد.

با طر  یرن پرس  ک  چری بررگ ینرژی ری فعوال نکردرود،    سی

یفزسد: با فعال کردن یرن ظرفیت موا تورین ن:وت ری بو  بخو       

نام  سهیرت ن:وت بوریی تحقو  یرون میوم      خصرصا فرسخت. بر

 چی ت؟

بارد  اهرسانا ب  م اط  سردسیر ب  سروژج رسسوتامای محورس     

بدسن ترس  ب  مزر   آن ب  ع رین خودمت در ریسوتای عودیلت    

رغوم   یستماعا در یسلررت قریر  یرد، رسسوتامای خلخوال علوا   

یر ک  سزس سردسیرتررن م اط  م ت د یه نعمت  واه طبیعوا   

 ند.با بیرج ی

کشاسرهین در تامین ن:ت س  اهسئیل با مشکیت ب یاری دسوت  

س پ ج  نور  موا ک  ود س میوان سهیرتخانو  موای ن:وت، سیواد         

کشاسرهی س کافا نت ما سر ردین د، چری  زیرشا یه یختصوار  

درصد سهیرت ن:ت بریی ترسع  س تحقیقات ب   0:رک درصد یه 

 کمی یرن آمرهش مجلس یریئ  نشدج یست.

با یشارج ب  ضرسرت تقرروت صوادریت  واه بو  م ظورر       در یدیم 

بیبرد رسیبط یقتصادی، یدیم  دید: آرا سل  ن:تا ری قبرل دیررد؟ 

آرا یرن طر  ب  ن:ع مرد  یست؟ ی ر سریب شوما مببوت یسوت    

ترضیحات اله  دربارج یرن طور  ری بو  سکویی مورد  در خانو       

 .ملت یریئ  دمید

 طورل  بو   ساسوک  ب  لرل  طخ با ریبط  در :احمد مرادي  آقاي

 کو   یسوت  یرن من تأکید س یست بزر ا کار سیقعاً کیلرمتر مزیر

 حقور   س ب یورد  قریر ترس  مررد ینرژی قطب ع رین ب  ساسک

 .کشاسرهین نادردج  رفت  نشرد سرژج ب  مرد 

فرسشا بارد ب  صررت سدی سلر یری شورد س یرون کوار     یه خا 

شوورد س موورد  باروود بوو  صووررت سوودی در سووطح ملووا عملووا 

 .یرن مرضرم ری لمس ک  د س شامد باش د عی   ب 

موا   در برنام  ششم ترسع  تأکید شدج ک  مجمرع  پاالرشو اج  -

بارد بریی م طق  خرد ب  خصرر در همی   بیدیشت س درمان س 

سرهش بریی سرینان م طق  س سذب نیرسموای بورما س مانود ار    

ری در یرون برنامو    تیش ک  د س آقای سهرر بارد تکلیو  قوانرنا   

 .ترسع  ششم مدنظر قریر دمد

یست:ادج یه ترلیدک  د ان دیخل، تأمین خرریک موررد نیواه    سی

سورخت ری یه   بانکرر و   مای پارین دستا، ترسو  بو    پاالرش اج

در ر م ائل سدی در ن:وت ع ورین س تصوررح کورد: سویم موا       

سرخت در م طق  ب یار پارین یست س ینتظار یست  بانکرر   در

کلی  قانرنا خردمان ری مشخ  ک یم س یرن سی  ری دیشوت   ت

 .باشیم

با تأکید بر یر ک  ترس  ب  قرینین مربرط ب  یربوار رین   ممچ ین

 :وت:   ین یسوت، رکا یه مطالبات سودی یربوار ر   سهیرت ن:ت در

تبدرل سضعیت نیرسمای پیمانکاری ب  قریردیدی س قریردیدی بو   

رغم یر ک  سل واتا  رفتو  یرون     رسما ب یار میم یست س علا

 .ینتظار ت ررع در کار سسرد دیرد

فوارگ کو  ممجوریر بوا پاالرشو اج       یحدی  پاالرش اج میر خلیج

:  :ت فارگ یست ب  ع رین رک مطالب  سدی یست، ستارج خلیج

ساهی شرد ک  سویم   در مررد میادرن مشترک ن:تا بارد ش:اف

ما ب  چ  شکل یست؛ بارد مطالبات ن:توا خردموان ری یه در ور    

 .کشررمای سیان پی یری س ترضیحا ری ب  مرد  نیز بدمیم

بارود در موررد یسوریی     سهیرت ن:وت  : زاده حسین حسکین آقاي 

ما ترضیح دمد س ب ررد چ  کاری در یرون همی و     پترسپاالرش اج

ینجووا  شوودج س چووری در تخصووی  توو :س خوورریک دروور یقوودی  

 .شرد ما

در بحث فشار یفزیرا روا سبورین کوام  فشوار میوادرن  واهی       

ب ررد چوری  پارگ س ربا س میادرن  اهی هی رگ ترضیح دمد س

 .شرد یندیهی نما یر ت اج تقررت فشار میادرن  اهی مما ریج

 7:توا   2فکری ب  حال یفت فشار پارگ س ربا نک یم طا  ی ر

 .میلیارد دالر بارد مزر   ک یم 27تا  27سال آر دج بین 

کشرر  2:ما با  با یشارج ب  درپلماسا ینرژی خاطرنشان کرد: سی

د ترکم  تان ب  عموان بوا آنکو     مم ار  م تیم؛ چری در قریردی

شوور  لرلوو   ووذیری در خووط نووررد یسووتررم رسسووی  ینجووا  مووا 

 .یرم سیم خرد ری یه یرن قریردید ب یررم نترین ت 

یرن مرضرم موم   سی در خصرر ص ارع پارین دست ن:ت  :ت:

یشتغال دیرد مم یرهش یفزسدج ضمن یر ک  مانع خا  فرسشا ک  

مد شد. چری خط پلا پلین تاکید مقا  معظم رمبری یست، خری

شرد در صررتا ک  ی ر یرون   یندیهی نما ع لرر  ب  مرسدشت ریج

 .خط ریج یندیهی شرد یشتغال هرادی ری ب  ممریج خریمد دیشت

ترضویح دمود    سهیرت ن:وت  بارد سا ین یل س سا پا یل دربارج

چ  کارمارا ینجا  دیدج یست یرن در حوالا یسوت کو  موا موم      

میلیوورن خووردرس در دنیووا یه سوورخت یل پووا سووا   57یک وورن 

Instagram.com/dotic.ir

https://www.farsnews.ir/special/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA%20%D9%86%D9%81%D8%AA
https://www.farsnews.ir/special/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA%20%D9%86%D9%81%D8%AA
https://www.farsnews.ir/special/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA%20%D9%86%D9%81%D8%AA
http://instagram.com/dotic.ir


 جمهوری  ریاست امورمجلس معاونت
 تقنینی امور معاونت

 

8 

 52خالصه جلسه 
 سه شنبه

526699952 
 

ک  د س چری ما یرن ت رم محصرل ری در بیی   ساهی  یست:ادج ما

  دمیم حمل س نقل ینجا  نما

رصود نقو  یر:وا    باهیر دنیا یل ین سا دنیا رک س نیم د یررین در 

درصودی م ودر  در برنامو      7:ک د ک  تا رسیدن ب  سیم  ما

 5727ششم ترسع  ریج هروادی دیرروم؛ تجوارت دنیوا در سوال      

 .درصد در حرهج یل ین سا یست 27چیزی حدسد 

سیحد فرسش ن:تا بریی تیاتر بارد یرجاد شورد کو  قالوب     پ جرج

نبیا بی  یه ما در یرن بارج مشکل دیرند؛ قریر اج خاتم یال شرکت

تریند در یرون   مزیر میلیارد ترمان یه دسلت طلب دیرد ک  ما 07

  .چارچرب بدما خرد ری دررافت کردج س سبرین شرد

ت: یه سهرر ن:وت   : سهیرت ن:ت دربارج معیشت پرس ل در یدیم 

 کو   سواماندما  س دیدج  خریمم ب  کار رین قریردید مرقت بیا ما

 کوردج   یور  یسوری  حوین  س بوردج  ناق   رفت ینجا  97 سال در

 موای  سومت  شودن،  پوذرر  سومت  یرتقاء، نظا  در بارد لذی یست

 صوو دس  س بیدیشووت درمووان، معرقووات، پردیخووت بیتصوودی،

 م وت د،  خط پشت ن:ر مزیرین ک  مدرک تعدرل س باهنش ت ا

کو  موم    7:ین، سی  م کن، س یسوریی کامول موادج    یربار ر یمرر

 .یک رن ناق  یست بارد یقدیمات اله  ینجا  شرد

 خصورر  در چیوزی  ن:وت  سهرور   زیرش در  :علي آذريآقاي 

نام  عبرر یه تحررم ما ش یدج نشد آرا غیر یه پاالرش اج ستارج بر

سهرر فعلا سواخت    درصد آن قبل یه دسرین 97خلیج فارگ ک  

 شدج کار در ری صررت ن رفت  یست.

یمرسه مم  ما پرس د ریبط  ن:وت بوا مرتورر پیشورین کشورر س      

یرجاد هررساخت مای حیاتا س عمرینوا چی وت، کشورر ن:توا     

بردن چ  یثریتا بریی مرد  دیشت ، یمرسه ن:وت س سهیرت ن:وت س   

ک:و  عودیلت در تق ویم یمکانوات عمورما ری      ، با تدبیری موا  

 نابریبر کردج یست.

سی با یشارج ب  یر ک  چری ب  تاکیدیت مقوا  معظوم رمبوری در    

بیانی   ا  دس  ینقیب ک  مبت ا بور ترلیود ینبورج بوا کی:یوت س      

ترهرع عدیلت محرر بردج با ترسیا شدج یست، یدیم  دید: م ور  

در سوو د  ووا  دس  ینقوویب  :توو  نشوودج عیووب یقتصوواد کشوورر 

 سیب ت ا ب  ن:ت یست.

فرسشا در کشرر غرغا ما ک د س مرد  برنام  موای دسلوت    خا 

ری یح اگ نما ک  د، پیش یری یه خا  فرسشا رع وا سیو    

 ترلید س تقررت ص ارع پارین دستا ن:ت.

آذری با بیان یر ک   :ت  ما شرد در سهیرت ن:وت قریردیدموای   

 مبیم ب ت  ما شورد س یطیعوات م واط  مشوترک ن:توا بو       

: چری ن:ت، یره، ترسع  ص عت س سیو   قطری ما رسیدج،  :ت 

 ترلید ری ب  خرد سیب ت  کردج یست.

سهیرت ن:ت چ  نظارتا بر شرکت ما س پیمانکارین هررمجمرعو   

برنامو  ترسوع ، طور      02س شرکت مای تابع  خرد دیرد، موادج  

سامع ینورژی کشورر ری ترسویم کوردج، چوری سهیرت ن:وت سو د        

 ست.ریمبردی بریی یرن طر  تدسرن نکردج ی

یختیف سهرر ن:ت با ترکم  تان س بوا تودبیری برخوا یه سهری    

باعث شد ک  مره با یرن کشرر بو  تعطیلوا کشویدج شورد، بو       

برخا یه سهری بارد  :ت یساتید تخررب رسیبط بوین یلملول چو     

 ما ک ید.

قانرن رفع مرینع ترلیود نادرودج  رفتو  شودج س برخوا       5:مادج 

روا م تظور نودی یه خوار  کشورر      پرسژج ما بیتکلی  ماندج ینود، آ 

م تید. پس مدرررت سیادی س یعتقاد ب  یصل موا موا تورینیم    

 .چ  شد

 :)آقاي زاكاني(اظهارات رییس مركز پژوهشهاي مجلس

پوذرر   سمیورری یسویما یرورین تحوررم     :علیرضا زاكاني آقاي 

موای طیروا ری    ترینیم یه شوریرط فعلوا فرصوت    نی ت س ما ما

در م ویر پیشورفت س آبوادینا یمودیف     یرجاد ک یم س با حرکوت  

ینقیب یسیما ری محق  ساهرم یما متأس:ان  خ ارت سودی در  

مارا ک  بی  یه صدما میلیوارد دالر   یرن همی   دردرم، خ ارت

 ب  ما آسیب هدج یست.

 مان ود   واه  س ن:وت  قریردیدموای  حرهج در ما خ ارت یه بخشا 

ک  ب  ما تحمیل ا شریرط س یست ترکم  تان با قریردید س ترتال

ما میلیارد دالر نیز سریرم ب  ما تحمیل شدج کو    شدج یست. دج

بخشا یه آن مشوخ  س بخشوا نامشوخ  یسوت. در ترسوع       

موارا صوررت  رفتو  بو  ع ورین مبوال در        میعانات نیز کرتاما

میدین فرهید شریرط ب  نورعا یسوت کو  عرب وتان رکو  تواهی       

میلیوارد   22سد سال حود  7ک د س در پارگ س ربا نیز طا  ما

 مای غلط دیشتیم. یل :ع ب  خاطر یعمال سیاست دالر عد 

در یرتباط با تحقیر ترین دیخلوا موا در شوریرطا م وتیم کو       

ما بوردج بور    ترسیح آقای هن    س سهیرتخان  سی ذیری ب  خارسا

 یرم. ممین یساگ خ اریتا ری متحمل شدج

الر ود ا ری  یل :وع س آ  در بحث  اه فلر ساالن  رک میلیارد عود  

مزیر میلیارد  27:ب دی ب زرن بالغ بر  شامد بردرم س در سیمی 

ترین وتیم یه   ترمان خ اریت دردرم یرن در حالا یست کو  موا  

یرون م وابع بوریی سواهند ا کشورر یسوت:ادج ک ویم، در بحووث        

 سوای  بو   نیوز  کشورر  موای  ظرفیوت  یه یست:ادج س NPG تبدرل
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میلیووارد دالر بوو   5.:ت:ادج بیی وو  یه آنیووا حوودیقل سووالا  یسوو

 خردمان ضرب  هدرم.

 بوا  سواهی  بیی و   حورهج  در شودج  یرجواد  فاصول   ب  یشارج با سی

 دسترر در بارد یقدیماتا:  :ت ترسع  ششم برنام  مای سیاست

:وت خوا ،   ن فورسش  ت ورم  سملو   یه  یرد، قریر ن:ت سهیرت کار

ساهما، ناظر ب   واه طبیعوا س میعانوات، یحودی       یحدی  ذخیرج

ما، تجدردنظر در عد  دقوت در   اج ب  سرژج پترسپاالرش اجپاالرش 

مای دیخلا. در یرن مررد آخر ضوررمای ب ویاری    حرهج ظرفیت

مزیر بشک  میعانات ری  27تریند رسهین  تا  دردرم، سهیرت ن:ت ما

تبدرل ب  ن:تا ک د س در بواهیر مصورف بو  فورسش برسواند س یره      

  یرد. کار صررت نما مررد نیاه ری ب  کشرر بر ردیند یما یرن

مشکل بعد ناظر ب  قریردیدمارا یست ک  یخیریً ب ت  شدج مبل 

فاه چیار  ستارج خلیج فارگ ک  یلبت  همین آن م وره تحررول   

دیدج نشدج یست. آقای سهرر یصریر بو  قوریردید سویریف دیرد در    

حالا ک  در سیریف ن بت ب  ستارج خلیج فارگ س  بریبر همان 

دمد س قیمت خلیج فارگ نیز رک دس  آن  اب  خرد یختصار م

 خریمد برد.

ینتقال خط لرل   اه ب  عمان یه در ر کارمارا یسوت کو  سهیرت   

ن:ت بارد در دسترر کار قریر دمد، سهرور ن:وت بارود ن وبت بو       

یرجاد درپلماسا ینرژی دقت اله  ری دیشت  باشد ب  خصرر در 

 یرتباط با پاک تان بارد تجدردنظر ک د.

 یعتقواد  ب  س دمد ینجا  نبارد نیز ری کارمارا  سل ل  ن:ت سهرر -

 بوا  یرتبواط  در بارود  تجدرودنظری  مجلوس  موای  پوژسم   مرکز

ما صررت  یرد یه سمل  یرجاد ینحصار در فرسش کو  بو     سلررتی

مشووکل سوودی تبوودرل شوودج رووا ف وواد در فوورسش ن:ووت خووا ، 

پرسنوودج  977:متأسوو:ان  بووا قاچووا  سوواهمان رافتوو  شوودج بووا  

 ییم.مریس

فعال کردن بخ  دیخلا ص عت نیز یه سمل  کارمارا یست ک  

بارد مررد ترس  قریر  یرد، متأس:ان  آقای سهرر یشکال ریمبردی 

ب  سی تم سیرد کوردج یسوت، موا حودسد      97س  55مای  در سال

 0موزیر هرور    ::مزیر یسوب بخوار س    0ماشین دسیر باالی  277

یعوی  کورد    97س  55ل مزیر یسب بخار دیررم، آقای سهرر در سا

سپاری شرند. ما  ما ح  تعمیر ندیرند س بارد برسن ک  یرن ماشین

ما دس سال همان نیاه  بریی تعمیر س یست:ادج مجدد یه یرن ماشین

دیررم س با ن اج آقای سهرر تا دس سال آر دج ی ور یقودیما صوررت    

 شرد. ن یرد قطع ن:ت س  اه ب  کشرر تحمیل ما

 ر ناظر بر معمواری ترلیود پترسشویما در    نکت  حائز یممیت در

مای غلطا یعمال شودج کو     کشرر یست، در یرن حرهج سیاست

 مشکل آفررن خریمد شد.

 محوویط در حوورهج یروون مختلوو  یبعوواد دید پیشوو یاد پارووان در

 س ن:ت سهرر ب  یصیحا پیش یاد س شرد بررسا بارد کارش اسا

 تشووکیل مووا پیشوو یاد ب ووابریرن شوورد یریئوو  ینوورژی کمی وویرن

کمی یرن ینرژی س نمار د ان  نمار د ان یه متشکل کار رسما

رسه یبعاد مواسری ری   7:ما یست تا طا  سهرر ن:ت س مرکز پژسم 

بررسا س پیش یاد عملیاتا مررد ت:وامم ری بو  مجلوس تقودرم     

 .ک یم

 اظهارات آقاي دكتر قالیباف:

بعد یه پاران ،رئیس مجلس شرریی یسیما  قالیباف آقای دکتر 

 سیقعیوت  یرون  : دیشوت  یظیار ،   زیرش سهرر ن:ت ب  نمار د ان

 یقدیمات یر ک  ب  ترس  با کشررمان یمرسه شریرط ک  دیرد سسرد

 فشوار  س تحررم سمل  یه یسیما سمیرری علی  دشمن مختل 

شامد م تیم یما در مرضرم ن:ت آنچ  مشخ   ری کشررمان بر

موا س   تورینیم بوا مودف  وذیری     س رسشن یست آن یست ک  نموا 

 .یه قبل دیشت  کارما ری پی  ببررم سهیرت ن:ت مارا ک  برنام 

موا س صو عت یرون     سی یفزس: بارد در مجلس س دسلت س پژسمش اج

 .مرضرم ری بپذرررم ک  تیدرد دشمن ری ب  فرصت تبدرل ک یم

موا، یبوزیر س    رئیس مجلس خاطرنشان کرد: بارود رسرکورد، رسش  

یم لذی بارد در یبتدی تجییزیت ف ا ری با شریرط یمرسهی دنبال ک 

دینوم یرون تورین در     یرن مرضرم ری باسر ک یم مر چ ود کو  موا   

 .سسرد دیرد سهیرت ن:ت مجمرع 

س صو عت ن:وت س    سهیرت ن:وت  مم  ممکارین س کارک ان شرر 

ما س یبزیرمای اله  بریی  تک رلرژی آنیا یمکان دنبال کردن رسش

دینیم یرن کار سخت یست  ما .یست:ادج یه فرصت تیدرد ری دیرند

ن م ویر  یما قطعا کار شودنا یسوت. ضومن یر کو  سیقعوا در یرو      

مای خربا بردیشت  شدج یست مر چ د ک  در برخوا ساموا     ا 

عقب ماند ا سدی دیررم سلا در برخا ساما مم نمرن  خوربا  

بوا یشوارج بو  سو:رش بو        یرشوان  .یه یسریی یرن کارما ری دیررم

در یرن س:ر یه نزدرک پاالرش اج بید بل د  یستان خرهستان  :ت:

رر یفتخوار کورد  کو  در    ری مشامدج کردج سب  ترین ف ا کشو  5

طرل رک دسرج س  سال  ترین ت  چ ین ظرفیتا یرجاد ک د کو   

  .میلیرن تن فرآسردج ترلید ک د 0:

بارد ب  یرن سؤیل پاسخ دمیم ک  چری ما بررگ ینورژی آن طورر   

خوریمیم فعوال نی وت س رسنو  اله  ری نودیرد. کو  یرون         ک  ما

  بارد حتموا ر    ردد ک مرضرم ب  ممان تغییر رسرکردما باه ما
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موا س در بحوث    ما س یسلررت در بحث خا  فرسشا س فرآسردج .دمد

میم یل ری مصرف یقدیمات اله  صوررت  یورد یرون در حوالا     

یست ک  ما در بحث مصرف در همرج کشررمای م رف در دنیوا  

م تیم ک  کار سعملکرد موا در یرون بخو  یصوی قابول قبورل       

 وزیر شودج س آقوای    رسه  ذشوت  بر  07یرن سل وات در   .نی ت

هن    سهرر ن:ت در یرون یروا  سل وات متعودد س تخصصوا در      

ینود س یمورسه    مای مختل  با ممکارینمان در مجلس دیشت  همی  

بی م بو    مم ی ر سل   یمرسه مجلس ری م طقا س قابل بحث ما

یرن دلیل یست ک  خیلا یه مرضرعاتا کو  نمار ود ان مطور     

 .یند رفت کردند سهرر ن:ت س ممکارین  پذر

موا   با کمی یرن سهیرت ن:ت ینشاهلل بارد یرن م یر یدیم  رابد ک 

 .حث خرد ری پی  بردج س نیارا ک  دمبا ما پژسم   س مرکز

ا سو  م:تو  آر ودج قابول     ما حتما در دس ر نیارا شدن یرن بحث

ینجا  یست س خیلا یه آنیا ری سهرر ن:ت در سرران یسوت. ضومن   

 دسلوت  پاروانا  سوال  در کو   مشکیتا سسرد با  ترینیم یر ک  ما

 .باشیم دیشت  همی   یرن در ری خربا سی   دیررم

در مرضرم  اه مارع دچار مشکل کورچکا م وتیم کو  شوارد     

ه طبیعوا یسوت:ادج   درصد کموا ن وبت بو  یفوریدی کو  یه  وا      

توررن س محورس     ک  د شامل شرد سلا یرن قشور م ت وع    ما

تررن یفرید در سامع  م ت د. لذی ی ر ب رریم سیمی  آنیوا ری در  

سارتا قریر دیدج س یه آنیا بخریمیم در یرن سارت ثبت نا  ک  ود  

چ ین چیزی یمکان ندیرد لذی آنیا در رسستامای دسردست بوردج  

 .در دست  رفت  س ب  کرل ما  یرند س کپ رل ری ب  هحمت

سی  :ت: با آنک  سمعیوت محودسدی یه  واه موارع س کپ ورل      

توررن مورد     توررن، م ت وع    ک  د یما آنیا شورر   یست:ادج ما

 .خریمم ب  یرن مرضرم ترس  ک د ما سهیرت ن:ت م ت د. ک  یه

رسید ا ب  سرخت کشاسرهین مم ب یار میم یسوت س بوا آنکو     

ک  د سلا با یرن  یی مطر  ما دغدغ  سلر یری یه قاچا  ری عدج

برند ک  ینشایهلل در مجلس  حال کشاسرهین در یرن همی   رنج ما

س دسلت در ک ار کارمای بزر ا ک  در حال ینجا  یست بارد بو   

 .یرن دس قشر ب  صررت سرژج ترس  شرد

 حاجي بابایي )آقایان:(ناطقین جلسه علني مجلس2

 (:،كرمي،طهماسبي، فرشادان و بهروزي فر

 :حمیدرضا حاجي بابایي نماینده همدان  آقاي-الف

ضمن تبررک آغاه سال تحصیلا سدرد ب  فرم  یان  :ت: سی 

شورسم   آمرهش س پرسرش نبارد تخل  قانرنا ما کرد چوری کو   

مدیرگ طب  مصرب  مجلس یسل میرماج یست ضمن یر ک  ستاد 

ملا مقابل  با کرسنا تا ک رن مریفقت خرد با باه شوارا مودیرگ   

 ری یعی  نکردج یست.

تبررک م:ت  دفام مقدگ بیان دیشوت: کشوررمارا    در یدیم  با

مان د یماریت با رفتارمای خائ ان  یی ک  در سیان یسی  صررت 

د بدین د در آر دج یی ن  چ دین دسر نتیج  خیانوت  ما دم د بار

مای خرد ب  سیان یسی  ری یه طرر  ملت مای بزرگ م ولمان  

دررافت ما ک  د س رژروم صییرنی وتا بدینود کو  ملوت موای       

م لمان ب  دلیل رفتارمای مشموز ک  دج س خیانوت م ولمانان   

 دشمن درس  رک یس م ت د.

د: دسلت س مجلوس بدینود   با یشارج ب  سضعیت معیشت ع رین کر

ک  سضعیت عمرما یقتصاد خرب س حال مرد  م اسب نی ت یه 

یرن رس سیاست مای یقتصادی بارد ب  شوکلا سواماندما شورد    

ک  مرد  بترین د یه سضعیت ب  سسرد آمودج س یه بحرینوا کو  در    

 بع ا یمرر یرجاد شدج، با صیبت عبرر ک  د.

عبورر کوردج ینود یموا     ملت یررین ممریرج بوا صویبت یه معبرموا    

رفتارموووای س عملکووورد نادرسوووتا کووو  در حووورهج یقتصووواد س 

سیاست ذیری ما ینجا  موا شورد شار وت  ملوت بوزرگ یرورین       

 نی ت.

بارد سرمار   ذیری در کشرر ینجا  شرد، سرمار   ذیری رع وا  

نقدر  ا ری ب  شکلا مدیرت ک یم ک  نتیج  آن، یرجواد شوغل،   

عمورما باشود یموا متأسو:ان      رسن  یقتصادی س رفاج س معیشوت  

بع ووا یه سیاسووت ذیری مووا در یروون حوورهج تعرروو  مشخصووا 

ندیشت  س نرم مزر   موا، درآمودما، عود  شو:افیت در بردسو ،      

رفتارما س سیاست ذیری ما سضعیت یقتصادی ری ب  سمتا بوردج  

 ک  مرد  با چال  مریس  شدج یند.

ا تغییوور مووررسهج نوور  یس وواگ س کاالمووا در کشوورر، نتیجوو  بوو

مدرررتا س عد  برنام  رروزی دقیو ، عود  ت:کور س یندرشو  در      

یسی  ناب س عد  یعتقاد ب  ترینارا ملت یررین بر یساگ یقتصواد  

مقاسمتا یست س یتکا ب  ت:کر غیر یه یقتصاد مقاسمتا یسوت کو    

 کشرر ری دچار چال  کردج یست.

در سمیرری یسویما یرورین نیورسی ین وانا س پورل س رمبوری       

س مدبر سسرد دیرد، ما یسی  قری ساسدین  دیرروم پوس   قدرتم د 

چری مشکل یقتصادی دیررم. یرن مشکل یه آن ک انا یست کو   

یعتقاد عمی  ب  م ائل در ا ندیرند س مشکل یساسا کشرر نیز 

 نبرد عدیلت در همی   مای  رنا رن یست.

مجلس ینقیبا بارد در یرن رسهما ب  دنبال عدیلت باشد، یرن بو   

یرن یست ک  مرد  بترین د در شوغل، حقور  س غیورج در     مع ای

 شریرط بریبر س عادالن  قریر ب یرند.
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ممچ ووین نمار وود ان باروود مبووارهج بووا م:اسوود ری یه طرروو     

قانرن ذیری آغاه کردج س مانع یشریفا  ری شورند ضومن یر کو     

بزرگ تررن مشکل کشرر یرن یست کو  موا تورین کوار کورد س      

ی ت یما سخت تر یه حل مشکیت یمرسه حل مشکیت سخت ن

یرن یست ک  سقتا کاری در کشرر ینجا  شد ب  نا  چو  ک وا   

 تما  شرد.

بور سور    077:یمرسه  رسج ب دی ما س س ا  ب ودی موا س سوار     

مجلس، دسلت س کشرر حکم:رما یست یما مجلس دسلت س ملوت  

نبارد قربانا ینتخابات س رفتارمای سلیق  یی س  رسموا شورند س   

سمتا حرکت ک یم ک  ملت بزرگ یررین ب  یمدیف خرد  بارد ب 

 در ینقیب یسیما برس د.

سی با بیان یر ک  مجلس حرکت خربا آغاه کردج یست، یظیوار  

دیشت: بارد نیاه سیقعا مرد  ری برطورف ک ویم لوذی طور  روک      

فرررتا کمی یرن برنام  س بردسو  بوریی کاالموای یساسوا در     

پاران موا رسود س در م:تو      حال بررسا یست ک  یرن م:ت  ب 

آتا در دستررکار مجلس قریر ما  یرد کو  یسلوین  وا  بوریی     

 رسیدن ب  عدیلت یستماعا خریمد برد.

مجلس بارد طر  مارا ری بیان س مصرب ک د کو  در لحظو  در   

معیشت مرد  تأثیر ذیر باشد س ما محتر  ب  مرفقیوت م وتیم   

 . یردک  یرن مرفقیت در سار  ینقیبا  ری شکل ما 

 :غالمحسین كرمي نماینده دشتي و تنگستان آقاي-ب

ضمن محکور  کوردن یقودی  هشوت نشوررات فرین وری در        سی

ترمین ب  پیامبر عظیم س شأن س دفام سامین  رئیس سمیرری 

آن کشرر یه آن نشررات، خیانت سرین یماریت متحودج عربوا س   

 بحررن ری ب  یسی  س آرمان فل طین نیز محکر  ما ک م.

مکارین  ریما یه درار دشتا س ت   تان یستان برشیر م تم، م

سرهمین علم س یدب س شجاعت، سرهمی ا ک  تواررخ آن بوا نوا     

مبارهرن با یسوتعمار موزرین شودج یسوت. م تح وررد یل وری       

مبارهج با یستعمار ب  سرژج یستعمار پیر ین لیس شیید رئی وعلا  

ا س ت   تان بو   دلریری یست ک  ب  ممریج رارین سفادیر در دشت

خصرر خالر ح ین دشتا س خزر خان یمرما مردین  س بودسن  

پشترین  حکرمت مرکزی پرهج یسوتعمار ری بو  خواک مالیودن س     

صاحب دلریر ب   ررستان متجاسهرن تبدرل کردنود. بو  مموین    

دلیل رسه شیادت رئی علا دلریری در تقررم کشورر رع وا رسه   

با یستعمار نام ذیری شدج شیرررر ب  ع رین رسه ملا مبارهج  5:

 یست.

من یه درار سردیر شیید نادر میودسی کو  در خلویج فوارگ بوا      

یرت  متجاسه آمررکا در یر س با سرن رن کوردن ملیکرپترموای   

متجاسهرن آنیا ری سیدیر ب  فوریر کورد س یه دروار شویید یحمودی      

سرین شیید مدیفع حر  م تم. یمرسه نیوز مردموان سفوادیر بو      

سطن در حرهج ینتخابیو  ی  آموادج ینود بوا یسوریی      نظا  س عاش  

دسترریت فرماندج بزرگ خورد سوید س مرالرشوان مقوا  معظوم      

 رمبری سان فشانا ک  د.

یسلین مطلبا ک  مررد مطالب  سدی مرد  با فرم و  س شوجام   

شیرستان مای دشتا س ت   وتان یسوت یرون یسوت کو  چوری       

م لط:ا، بوا  یستان برشیر ب  خصرر حرهج ینتخابی  ی  مررد ک

عدیلتا س با میری م ورلین سیقع شدج یند س ب  عبوارتا آنچو    

مرسب رنج خاطر س ناریحتا شدرد مورد  شودج یسوت تبعوی      

مارا یست ک  ن بت ب  آنیا رسی دیشت  شدج یسوت س میمتوررن   

مصادر  با عدیلتا آن یست ک  چری یسوتان برشویر بوا سسورد     

 مرکات ک  بوی    درآمد مای ن:تا،  اه، پترسشیما، معادن س

درصد درآمد مملکت ری ب  خرد یختصار دیدج یسوت در   27یه 

ترهرع درآمد یه سیم ب یار ناچیزی برخرردیر باشد س چری با یرن 

درصد یه خانریرمای دشتا س ت   وتان   22مم  درآمد بی  یه 

 تحت پرش  نیادمای حمارتا باش د.

ز ناشوا  مرد  حتا عد  ترس  ب  سضعیت یقتصادی سامع  ری نی

یه یرن یمر ما دین د س ما پرس د چوری بوا یرون ممو  درآمود یه      

م ابع خدیدیدی دسلتمردین بریی حل مشکل کمرشکن س خوالا  

شدن س:رج مای مرد  چارج یی نما یندرش د س مورد  بور یرون    

باسرند ک  یه عریمل یصلا یرن کار مودررین بوا درد س مرفو  روا     

ردین  مای آنیا آمررکوا س  عمدتا دس تابعیتا ما م ت د ک  عزرز د

یرسپا هند ا ما ک  د س لوذی یه سو س مورد  نی وت د س مع وا      

س:رج خالا ری نما فیم ود. درخریسوت مورد  یرون یسوت کو        

مدررین ناالر  مردین  میدین ری ب  نیرسمای ینقیبوا، سیوادی س   

 پاک دست س یه س س مرد  سی ذیر ک  د.

 شیرسواهی،  س ریج رور سه:  :وت  س  در یدیم  ب  سهری تذکر دید سی

 -فتتا  ریج آمن س بزر ریج ما ب  سروژج تیورین  ی شامد رسه مر چری

شمال م تیم، با مم  یحتریما ک  ب  مورد  یسوتان شومالا س    

شیریه روا کرررودسر    -تیرین قائل م تم، یما چری ریج آمن برشیر

س رب یه خرهستان ب  مرمز ان فریمرش شودج  -ریج آمن شمال

 شیریه یر یسلررت خار  شدج یست. -یست س بزر ریج برشیر

آرا ینصاف یست با سسرد یرن مم  درآمد در حرهج ینتخابی  ب ودج  

چ د سادج مرگ دیشت  باشد، سادج دسلت آباد ب  هروارت، سوادج   

دم تان ب  شیخیان، سادج السر ب  دشت پل  ، سادج ش ب  بو   

باغان در شیرستان دشتا، سادج دلریر ب  درر، سوادج یمور  بو     
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یهسان، سادج خاریز س سادج یمر  ب  کلم  بو  ت   وتان س بو     بر

 طرر کلا فقط رک سادج م اسب در دس شیرستان سسرد دیرد.

تذکر ب  سهرر ن:ت، چری مدرررت یستان در تصمیم  یوری موای   

حرهج مای ن:تا یستان نقشا ندیرنود،  رروا م واط  سزروا یه     

 27یستان برشویر نی وت د س ممچ وین چوری قوانرن تخصوی        

درصد فرصت مای شغلا حرهج مای ن:تا مربرطب  کل یسوتان  

 برشیر یسری نما شرد؟

سهرر نیرس، چری عملیوات یسریروا سودمای دشوتا س ت   وتان،      

سدمای باغان، دشت پل  ، خاریز س ب  خصرر سد بامرش روا  

تعطیل شدج را ب  ک ودی ینجوا  موا شورد؟ چوری بو  سضوعیت        

رسید ا نما شرد.  م اط  محرس  ش ب  مربرط ب  بخ  دالسر

چری نر  بر  مصرفا یفرید رکبارج چ ودبریبر شودج یسوت؟ چوری     

بریی ساماندما رسخان  بوزرگ م ود کو  بوریی م طقو  ب ویار       

حیاتا یست ب  یت:ا  سهیرت سیادکشاسرهی یقدیما نما ک ید؟ 

چری برقا شدن چاج مای کشاسرهی مترق  شدج یست؟ کی:یت 

برردج یست ک  ضرسرت  س کمیت آب شرب یمان مرد  م طق  ری

 دیرد مر چ  سوررعتر ن وبت بو  آب شویررن کون س باهسواهی      

 شبک  مای ترهرع یقدی  شرد. 

 محصوورالت یه بیی وو  یسووت:ادج بووریی چووری سیادکشوواسرهی، 

فورآسردج موای آنیوا بو  خصورر خرموای        س م طق  کشاسرهی

ت   تان،  رس  س سارر محصرالت کشاسرهی س ت باکری برنام  

ری قیمت نیادمای کشواسرهی بو  خصورر بوذر س     یی ندیررد؟ چ

سمر  چ د بریبر شدج س کشاسرهی م طق  ری ب  نابردی کشواندج  

یست. چری ب  کشاسرهین س ن:وت دیرین بیمو  کشواسرهی ری یسوری     

 نما ک ید؟

آقای سهرر یقتصاد ساحل نشین موای موا قاچواقچا نی وت د      -

لوذی اله   بلک  یفریدی یند ک  سال ماست ب  تجارت ما پردیهند 

سیت حل مشکیت آنیوا بوا مشوررت خردشوان س کارش اسوان      

مطلع چارج یندرشا ک ید را شغل م اسوبا بوریی آنیوا معرفوا     

 ک  د تا ب  خاطر شما مم ک  شدج ش اسرمارشان ری ب:رسش د.

سهرر سرهش م ر کل سرهش کشرر ب  سرژج فرتبوال کشورر تویم    

موای   مای یستقیل س پرسوپرلیس تیورین م وت د کو  مزر و      

 سرسووا  آسر آنیووا یه بردسوو  عموورما مملکووت بوو  خصوورر یه  

درآمد مای یستان مای محرس  یه سمل  برشیر تامین ما شرد؟ 

سلا سرینان م تعد م اط  ما یه تیی  رک س:وت ک:و  عواسز    

م ت د، دس تیم لی  برتری برشیر بو  دلیول نبورد یعتبواریت س     

رل در وری  یمکانات اله  سقرط کردند س ن  شما س ن  میچ م و

 پاسخ ری سرینان ما نبردرد.

تذکر ب  رئیس سمیرر در یرتباط با عملکورد سواهمان برنامو  س    

بردس  چری ت:است مع ا دیری بین حقر  کارم ودین س بو  سروژج    

 سسورد  موری  س آب خورش  م واط   در یفرید حقر  فرم  یان با 

 ری حدی یه بی  میاسرت ک  یست شدج باعث عامل یرن س دیرد

بوین درآمودما س    مشخصوا  س م طقوا  ریبط  میچ. یمباش شامد

سیم بردس  یستان ما برقریر نی ت س سویم یسوتان برشویر بوا     

سسرد درآمد باال ب یار یندک یسوت ضورسری یسوت ن وبت بو       

یسریی نظا  درآمد مزر   یقودی  شورد توا سویم مور یسوتان یه       

بردس  کل کشرر عادالن  ترهرع شرد، شیرستان موای ت  وا س   

االتررن نر  بیکاری ری در یستان برشویر دیرنود کو     دشت تان ب

عامل یصلا آن عد  ترس  دسلت ب  ترسع  هررساخت یشتغال س 

سرمار   ذیری در پرسژج مای کوین یسوت س اله  یسوت دسلوت     

 .طر  سرژج بریی رفع محرسمیت در م طق  ب  یسری در آسرد

 و استهبان: فرهاد طهماسبي نماینده ني ریز آقاي-ج

 یموا   آهید وان  سواالر  بو   یبتودی  : :ت  ارج ب  ماج محر بایش سی

 س پاک یرسی  س بار اج ب  س فرستم ما درسد( یل ی  علی ش ح ین

 شویدیی  س بشوررت  پرفورس   شومع  یرون  پیرسین تماما آسمانا

شیید حوا  قاسوم    قلرب سرفریه ممیش  سردیر مخصرصاً تاررخ

آن بزر مرد تر رس  بل د  درسد فرستادج س شادی یفزسن سلیمانا

 .نمارم حاما محرسمان سیان ری یه خدیسند متعال م ولت ما

 س یعتمواد  یه :دید یدیمو    ع رکمی یرن ص ارع س معادن مجلس

 سپاسو زیری  خرر  ینتخابی  حرهج شرر  مرد  فریسین محبت

ریرین م وتم کو  بوا ریی بواال،     بزر  لط  س یعتماد سسیمدیر ک م

 ت  یرد س بار م وورلیت س  ب دج ری الر  خدمت زیری خرر  دین

سکالتا س  ین ری بر دسش ب ودج نیادرود یمیودسیر  ری یه دعوای     

مای خیرخریمان  خورد مر وز محورس      خیر خرر  س ریم مارا

 .ن اهرد

شیرسوتان محورس  س    2هج ینتخابی  یی ما آروم کو    حر ب دج یه

مظلر  س در عین حال سرشوار یه م وابع خودیدیدی ری در خورد     

موای نیرروز ،یسوتیبان س     یدیم  دید:یه شیرستانسای دیدج یست، 

بخت وان یسووتان فووارگ؛ کو  سوورمین حوور  یمول بیووت ن ووین    

شکن  مای خط درخش د ا آن یست، یه درار دالسرمردین  ردین

 .آرم ما یلمیدی 22  کمیل س فجر، یه لشکر

 یی دسووت س  ینتخابیوو  یروون سانووب بووا مشووکیت عدروودج حوورهج

ردمووارا کوو  در سووالیان پ جوو  نوور  مووا ک د،مشووکیت س کمب

موا   یی یه سختا  ذشت  بر رسی مم ینباشت  شدج س دردی ک  پارج

 .س مشکیت ب  خاطر با تدبیری ما پدرد آمدج یست
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سی خطاب ب  رئیس سمیرری مطر  کرد: س اب آقوای رئویس   

سمیرر س تیم یقتصادی دسلت؛ مر رسه یه حورهج ینتخابیو  ب ودج    

یست س صدیی شک تن عزت س  فرراد مرد  یه  رینا س ترر  بل د

مووا در مقابوول یموول خووانریدج شوو یدج  غوورسر نووان آسرین خووانریدج

 .شرد ما

سمیرر؛مرد  در مقابل  رینوا س تورر  دی  عزروزین     آقای رئیس

شان ری مم ب  فریمرشا سپردج یند؛ یرن کمبردما س نارسارا موا  

نمارد ک  نایمیودی یه سضوع مرسورد، فوریر      آنچ ان یمرسه ر  ما

موای یقتصوادی،    ما س مغزما، تعطیلوا ب ویاری یه ب  واج     سرمار

کشاسرهی س دیمپرسری ری بریی حرهج ینتخابی  ب ودج پدرود آسردج   

 .یست

 بیرج آن برکات یه شیرستان چ د ک  بخت ان ؛درراچ  نیرس سهرر

د؛ در رسه اری ن  چ دین دسر یسوتریحت اج س هر وت اج   بردن م د

ربارا برد ک  یه مبدی رسسوی  س  هم تان  فیمی  رما س دُرنامای ه

سیبری در میواسرت بردنود. تواالبا کو  رطربوت آن بو  مودد        

مای یطریف باعث تقررت پرش   یاما س ثمردما درختان  کرج

مای یطریف ما شد؛ یر ک چ د سالا یست کو    س بارسری همین

مبواالتا م وورلین س    ب  سبب خشک الا مای پا درپوا س بوا  

 تبودرل  هیری شررج ب  ع ح  آب عد  تخصی  م اسب س ب  مرق

 .یست شدج

 سوان  هموانا  ک  یی درراچ  س بر ردیندج رسی بخت ان یه خت ب

رد؛ یر ک ب  سبب ینتشار ررز ردما س رسی هموین موای   ب م طق 

ما بیی سوان مورد     حاصلخیز س بادما س ممچ ین ینریم بیماری

 .شدج یست

ری فرراد هدج  ندرراچ  بخت ا سی با بیا یر ک  با مزیر هبان یحیای

س باهمم فرراد ما هنیم، تاکید کرد:یما نجات یرون درراچو ،طب    

یل ری نجات درراچ  یرسمی  نیاهم د عز  س یریدج یی ملا یست س 

یرن کار ممکن نی ت م ر با مطالعات محلا، سوذب یعتبواریت   

ما ب  سروژج   مای تحقیقاتا با محرررت دینش اج یلمللا س طر  بین

ممچ ین سسرد برنام  مای م  جم س نظوارت   دینش اج شیریه س

 .س م رلیت پذرری م رالن در یرن همی   یست

بووا خطوواب قووریر دیدن سهروور نیوورس مطوور  کوورد: نیرس وواج    سی

در شیرستان نیررز ک  بزر تررن سود   سد چشم  عاش  یحدی 

میلیوورن مترمکعووب آب  57م طقوو  شوور  فووارگ بووا ظرفیووت 

  سوتان پاسوخ دمودس   یست،ما ترین ت ب  نیاهموای مورد  شیر  

 میچ ک  یف رگ ،یما آسرد فریمم ری آنان رضارتم دی س شادمانا

 ینتقال خط س خان  تص:ی  یحدی  بریی یخیر سال 7: در یقدیما

موا لیتور آب در سوال       یست س میلیورن ن رفت صررت شرب آب

آبا س دلزد ا س  تبخیر ما شرد س میچ حاصلا سز تش  ا ،با

کور  مورد  بو  دنبوال ندیشوت       ممچ ین تعطیلا کشاسرهی س 

 .یست

 297:سمیورر س سهرور صو ارع س معوادن؛ در سوال       آقای رئیس

پشت درمای ب ت  بودسن ح ورر نمار ود ان قوانرنا مورد  س      

پوارک   م ورالن شیرستان نیررز چ درن پی   معدنا سیقوع در 

ری ب  چ د شرکت غیربرما بودسن   ملا محیط هر ت بیری   رر

س رعاروت مصوالح مورد  بورما      رعارت قرینین محویط هر وتا  

م طق  سی وذیر کردنود س نارضوارتا س رنجو  فریسینوا ری پدرود       

یند؛ خریستار سرسد نیادموای نظوارتا س یسریروا خصرصواً      آسردج

شخ  سهرر ب  مرضرم یرن سی ذیری ما س لغر پرسین  یکتشاف در 

 . یرن پی   ملا م تیم

 نشیرسوتا  خطاب بو  سهرور سیواد کشواسرهی،یظیار کورد:      سی

نیاهم ود   بزر تررن ینجیرسوتان دروم سیوان    ع رین ب  یستیبان

ترس  س م اعدت سرژج سیت صوادریت ینجیور یسوت س یمیودسیر     

یسووت کوو  بوو  سار وواج سیقعووا خوورد در یروون همی وو  دسووت    

رابد.دسترنج مرد  ب  دست سردسرران س سیسط  موا بو  تواری     

ما رسد.مرچ  سررعتر مشکیت عدرودج کشواسرهین س باغودیرین    

 .ن شیرستان پی یری س مرت:ع شردیر

 ردنوو  الی  سمیوورر س سهروور ریج س شیرسوواهی؛  آقووای رئوویس 

،ممان  ردن  قاتل سرباهین عزرزموان چ ودرن سوال معطول      ره

 تخصی  بردس  بوریی یتموا  یسوت س رسهی نی وت کو  سوان      

 .عدج یی در یرن  ردن   رفت  نشرد 

رریت تواک رن؛ دسوت  " ردنو  الی ره  "بریی پیشرفت یرن پرسژج 

سرژج دیدج شدج یست،یما م ورلین ری چ  ما شورد کو  یقودیما    

دم وود؛علیرغم  موورثر در سیووت رفووع یروون مشووکل ینجووا  نمووا

مای سواهمان مودرررت س برنامو  رروزی ،یعتبواریت سور یه        سعدج

آسرند.تقاضوای ککیود دیر  کو   ردنو  در      مای در ر در ما طر 

موا بو    ما یست بو  علوت بوا تودبیری      شیر مشکان ری ک  سال

 .سرینجا  نرسیدج یست در یسرم سقت ب  سرینجا  برسانید

 :سید مهدي فرشادان نماینده مردم سنندج آقاي-د

پرسندج مجلس دمم با تما  فوریه س فرسدموا س سیاسوت موای      -

خرد س کین  ب ت  شد س یمرسه بارود یریدج مجلوس رواهدمم ری    

 بریی باه کردن  رج مشکیت در عمل ببی یم.

دینیم در یرن برمو  ی ح واگ یه هموان،  رینوا س      مم  ما ما

تحررم مای با رحمان ، م ورلیت س رسالت مجلوس رواهدمم ری   

س  ین تر کردج یست م ر غیر یه یرن یسوت کو  بارود آسوتین     

 ممت ری باال بزنیم تا خط یقتصادی کشرر ترسیم شرد؟
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ی ر یمرسه بیبرد معیشت یقشار ضعی  س طبقو  کوار ر، یسلرروت    

یست، یما سظی:  ذیتا دسلت چی ت؟ سظی:  دسلوت   کار مجلس

یرن یست ک  تمرکز هدیرا س بخشا ن وری در حورهج صو عت س    

ترلید دیخل ری نیادر   ک د تا ب  ترسع  متریهن برسد هروری مور   

یستانا، دیریی ظرفیت موا س پتاسویل موای خاصوا یسوت کو        

متاس:ان  ترس  ممیش ا دسلتمردین ب  کینشیرما باعث غ:لت 

یستان ما شدج یست ک  یستان کردستان رکا یه یستان موای  یه 

 محرس  س فریمرش شدج یست.

 طور   قوانرن،  یسواگ  بور  نمار د ان فرم   موا س هبوان موای    

 مجلوس  نمار ود ان  بوریی  شودج  مح:رظ حقا سوریل، مجلس

 چوری ؛  سمیورر  رئویس  آقوای  یست، یرن ب دج سوریل حال. یست

ج یرد؟ چوری  کرد فریمرش ری یمید س تدبیر دسلت یه ردماکُ حمارت

ردما، بوا یعتموادی ری نیادر و     با ن اج دس ان  س ن اج یبزیری ب  کُ

کردج یردج را ب  دید کردستان برسید روا یه تعبیور رمبور معظوم     

ینقیب شر  ک ید، یرشان، کردستان ری سرهمین فدیرکاری مای 

 بزرگ دین ت د.

علا برکت یهلل( مر رسه شامد یفتتا  پرسژج ما س ش ؛ آقای رسحانا

در در ر یستانیا م تیم، ن اج تبعی  آمیز س سزررج یی شما بو   

یستان کردستان ب  میچ ع رین پ  دردج نی ت، ب  شما ترصی  

درصدی کردما باشید روا   72ما ک م را حدیقل قدرش اگ ریی 

یه فرمارشات رمبر معظم ینقیب یل ر ب یررد. یرشان سوال آخور   

ین ت د ک  نبارد پی یوری یمورر بو     دسلت ما ری سال ح اسا د

ت: یر ب دج یرن یست کو    ؛میچ سس  س ت شرد. آقای رسحانا

س ووت بووردن رفتووار موودرررتا ح وورتعالا در حوورهج یقتصوواد  

کردستان شیظیر من شمس( یست س بریی ما ثابوت شود دسلوت    

 ح رتعالا، دسلت عدیلت محرری نبردج یست.

ا نی ت بلکو   سخ ان ب دج ب  میچ ع رین ت رر  ح اب سیاس

بیان سیقعیاتا یست تا سیاستمدیرین عمل ری بو  آن بی درشو د.   

سخ ان ب دج، ما تریند معیار ترسع  باشد، ترسع  ی شو:افیت،  

ترسع  در سطح ملا، ترسع  ب  یضوافا کردسوتان، نو  ترسوع      

 م یای کردستان. مون دربوارج یسوتانا سوخن موا  وررم کو         

سطح ملا باشد ترسع   ما تریند ل  ر  :تمان ترسع  محرر در

یقتصادی کردستان بارد یه پشت ترربرن ما خار  شرد س ب  دل 

رسستاما برسد. ترسع  یقتصادی کردستان بارود یه الی صو:حات   

رسهنام  ما خار  شدج س ب  سمت یحدی  کارخان  مای کرچوک  

برسد. تا همانیک  ترسع  یقتصادی کردستان یه پشت میز س یتوا   

  وکن  بو  کموک چور  ترلیود نورسد مُ     سل ات خوار  نشودج س   

 با خاصیت یست

دربووارج یسووتانا سووخن مووا  ووررم کوو  مردمووان  کووارد بوو    

 یستخرینشان رسیدج یست. دربوارج دسلوت تودبیر س یمیود سوخن      

ما  ررم ک  ما ترین ت یه مدر رفت درآمدما س سورمار  موای   

 کردستان سلر یری ک د، یما با مرد  کرد رس ریست نبرد.

ب:رمارید بریی ترلید دالل پرسر کردستان، ؛ رر آقای رئیس سمی

یشتغال با رسن  کردستان س ص عت سرشک ت  کردسوتان چو    

قد  بزر ا بردیشت  یرد؟ بدسن شک تاررخ یه شوما رواد خریمود    

کرد ب ابریرن تیش ک ید در یرن فرصت باقا ماندج بریی یقتصاد 

 ردفلج کردستان، ررل  ذیری ک ید تا ب  نیکا یه شما راد ش

ما بو  مویچ ع ورین یه یفتتوا  کارخانو  در شویریه س یصو:یان س        

خریسان س در ر یستان ما ناریحت نی تیم، بر عکس، خیلا مم 

خرس درم چری ک  رک سرین در  رش  یی یه کشرر مشغرل بو   

کار شدج یست، یما سوریل ب دج یرن یست کردسوتان کو  قطوب    

غ وا یسوت    ترت فرن ا،   د ، دیمپرسری س کشاسرهی س معادن

چووری باروود بیکووارتررن یسووتان کشوورر باشوود؟ بیکوواری یسووتان  

کردستان نشان ما دمد، دسلت در یسریی برنام  ششم ترسوع   

 س یقتصاد مقاسمتا درسا هدج یست.

م ورلیت خردتوان ری بواهن ری ک یود، عملکورد     ؛آقای رسحانا 

خردتان ری در کردستان ب  جید، عملکورد شوما در کردسوتان    

نامتعارفا ب ا  با یعتمادی سیاسا شودج یسوت،    م جر ب  رسر 

پشووت کووردن ح وورتعالا بوو  رکی کردمووا، یعتموواد موورد  بوو   

شعارمای ینتخاباتا ری خشکاند س ب  ترسع  نوامتریهن در بخو    

هررساخت ما یه سملو  ریج،  ردشو ری س صو عت م جور شودج      

 یست

سوریل ب دج یرن یست، نما دینوم چ رنو  بوا سسودین ریحوت س      

ر خریبتان موا بورد در حوالا موا مور رسه بوا رنوج        آریم  خاط

 کوورلبری س موورگ کوورلبرین در  ررسووتان دسووت س پ جوو  نوور  

ما ک یم؟! ما م ره شورم دج آهید س فرمواد خ ورسی، در بریبور     

کرلبری م تیم ک  در برف س کورالک سوان دیدنود، موا یمورسه      

شرم دج شمانا مارا( م تیم ک  بریی خررد لب تواب س برنامو    

بری کرد سلا شادر  نق  برآب شد. آروا ح ورتعالا   شاد کرل

ما خریمید شرم دج با سامانا کرلبرین باشید؟! آرا م ره مرگ 

کورلبرین شوما ری یق ووام نکوردج کو  ب:کوور یحودی  کارخانوو  در      

 کردستان باشید؟

 موورد  بووا دست:رسشوا س هبالوو   ووردی ؛  آقوای رئوویس سمیورر  

ما یمیودسیر  نما ترین د ب   :تار درموانا موای بوا مصورف شو      

درصد آب کشرر ری در خرد سوای دیدج یموا    5باش د. کردستان 

م ووره در رسسووتامای مرریسووان س دررینوودرج بادروو  س تووانکر آب 
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آشامیدنا تامین ما ک  د، م ره ما نترین ت  یرم مشکیت ریج س 

یر ترنت مرد  رسستامای کردستان ری حل ک ویم، حول نشودن    

با م ورالن در کردسوتان   یرن مشکیت یسلی  نشان ما دمد ک 

با لیاقت د را ح رتعالا با مرد  فاصل  دیررود، نبورد عودیلت س    

ین باط ملا در س د بردس ، چال  بل دمدت پی  رسی یستان 

کردستان یست، کم کارریا س کاستا ما در کردستان من، فقوط  

 با بردس  سیشا س یعتباریت سرژج قابل سبرین یست.

 د یه مموین ترربورن درخریسوت   رب دج بع رین سکیول مورد  کُو   

ما ک م م ره مم میشرد بریی ررل  ذیری رک کارخان ، روک   

طر  هرر ب ارا، رک پرسژج ترلیدی بوزرگ در کردسوتان، طور     

 ردش ری س یحدی  تل  کابین آبیدر س  د  یقدی  ب:رمارید ک  

مم با یس اد باالدستا ممخورینا دیرد س موم در ریسوتای عود      

 ر ب  ن:ت مرثر خریمد برد.سیب ت ا یقتصاد کشر

ینصاف حکم ما ک د ب  سهیرت بیدیشت س ؛ آقای رئیس سمیرر 

کادر درمان س پرستارین هحمکوت  دسوتمررزید ب وررم. یموا در     

یبعاد در ر علا یلخصرر یقتصاد س ک ب س کار، نقدمای هرادی 

بر دسلت سیرد یست. بد نی ت دسلت در ق وی  رفوع تبعوی  یه    

یرد، عدج یی تحررم موا ری بو  یبوزیری بوریی     قرج ق اری  یل ر ب 

 شان  خالا کردن یه هرر بار م ورلیت ما تبدرل کردج یند.

 عموی  شوما  یمور  تحوت  مای سهیرتخان  یه بع ا آقای رسحانا! 

 لب یوات  رسهی یست؟ خبر چ  مملکت یرن در. م ت د ناکارآمد

 نارواب  شوکر  رسهی ساختمانا، مصالح در ر رسه شرد، ما  رین

 کشد؟ ما فلک ب  سر بیا یسارج س م کن نر  رسهی س دشر ما

یرن سضعیت بارد یه دسلت تدبیر س یمیود دسوت ش وت س بو       با

دسلت آر دج یمیدسیر باشیم هرری ممانطرر ک  رمبوری فرمردنود:   

پس یه یرن دسلت، دسلت تاهج ن: ا خریمد آمد ک  کارموا ری بوا   

 .سدرت بیشتر دنبال خریمد کرد

 :روزي فر نماینده مردم فومن و شفتخلیل بهآقاي  -هک

یر بین یلمللا، عزت س یم یت ملا، یستقیل س حاکمیوت  یقتد - 

سرهمی ا س عزمت نظا  مقدگ سمیورری یسویما م ورط بو      

 شویدی  س ریحل یما  مای آرمان س ینقیب رمبر م ررات یه پیرسى

 بو   ترسو   س کارش اسا ن اج س قانرنا مای ظرفیت چارچرب در

 .یست مرد  با ممریما س اعمرم م افع

بر ممین یساگ در ریستای یستی:ای حقر  مرد  ب  برخا  سی

یه چال  مای میم س ینتظاریت سامع  یشوارج س یظیوار کورد: بوا     

ترس  ب   رینا لجا    یخت ، مشکیت س دغدغ  مای مرد  در 

بخ  م کن قابل ترس  یست؛ چری دسلت ن بت ب  م کن میر 

 با میری ما ک د؟

ن پاسخ دمود چوری بجوای درود اج عمرینوا ن وبت بو         م ورال

 م کن میر، ن اج سیاسا س حزبا ب  یرن پرسژج دیرند؟

دسلت بارد یه هررساخت ما در سیت ترلید س تامین م کن بریی 

 مرد  ب  سرژج یقشار آسیب پذرر س کم برخرردیر یست:ادج ک د.

با یشارج ب  یر ک  کشواسرهین رکوا یه قشورمای هحموتک       سی

ر، پرتیش س تاثیر ذیر در حورهج یم یوت غوذیرا س رسنو  س     کشر

سی  ترلید در کشرر مح رب ما شرد،  :ت: حمارت عملوا  

دسلت یه کشاسرهین در تامین نیادج مای کشاسرهی، تجییوزیت س  

ماشین آالت با یختصار رارین  س ت یییت یرهین قمیوت بوریی   

 یفزیر  ترلید یمری ضرسری یست.

درصودی نیوادج موای     277زیر  قیموت  متاس:ان  دسلت با یفو 

کشاسرهی مقدم  نابردی آن ری فریمم کردج یسوت؛ آروا در سوال    

سی  ترلید یرن نرم یقدیمات مغوارر بوا رسنو  س سیو  ترلیود      

 نی ت؟

خطاب ب  سهرر سیار کشاسرهی، یظیار کرد: آرا خبور یه رسه وار   

کشاسرهین رنج دردج کشرر دیررد؟ خ اریت س  ی ا بر محصرل 

در م  ا  بردیشت در یثر بارند ا شودرد س هرورآب رفوتن    برنج 

برنج در یستان موای شومالا بو  سروژج  ویین سیرد شودج لوذی        

م ورالن سهیرت سیواد کشواسرهی بارود تودیبیر م اسوبا بوریی       

 سبرین یرن میم یتخاذ ک  د.

سیردیت با رسر  س بی  یه نیاه برنج خارسا ب  کشورر س ترهروع   

قابل  سدی با ترلیود دیخلوا بشومار    آن در سطح باهیر دیخلا م

 ما رسد؛ برنج رکا یه محصرالت یسوتریتژرک کشورر مح ورب    

 ما شرد س یم یت غذیرا ری بریی مرد  فریمم ما ک د.

سهیرت سیاد کشاسرهی بارد پاسخ دمد چ  تصمیما در سیوت  

 خررد ت می ا برنج  رفت  یست؟

ری هرب دج نی ت بعد یه  ذشت چیل سال یه نظا  مورد  سواال  

شیرستان محرس  قوریر   27یسیما، شیرستان ش:ت در لی ت 

 ب یرد.

 حرهج در مرد  ش:ت س فرمن با ترس  ب  سرمار  مای خدیدیدى

 درمووانا، س بیدیشووتا آمرهشووا، خوودمات صوو عت، کشوواسرهی،

 س شورب  آب م وکن،  یشوتغال،  همی و   در سرژج ب  س  ردش ری

سوا  کشاسرهی س هررساخت مای شیری س رسستارا مشوکل یسا 

 دیرند س با سرین  مای یستاندیرد فاصل  هرادی دیرند.

: بارد بوریی عملیوات یسریروا پورسژج      :تخطاب ب  سهرر نیرس، 

عمرینا سد مخزنا السک مرچ  سررع تر یقدی  شرد توا مورد    

محرس  رسستای مای پیریمرن بی  یه یرن ن بت ب  بیرج م دی 
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بور  ،  واه،    یه خدمات یبتدیرا نظا  یسیما ممچرن آب سالم،

 ریج س غیرج محرس  ن ردند.

ممچ ین در همی   نرساهی س تقررت شبک  بر  س آب شرب در 

شیرما س رسستای مای فرمن س ش:ت یقدی  عاسل ینجا  شرد توا  

 مر چ  سررع تر خ ارت مای سیردج برطرف شرد.

 مرد  یه مشرسعیت ک ب بجای بزرگ، خطارا در بحررن دسلت

 بو   بوار  خ:وت  یقدی  با س مرد  ب  کردن پشت با متاس:ان  خرد،

 یسی  سیان س فل طین آرمان س رفت  قدگ یشغال ر رژرم دیمن

انا ینتخابات آمررکا س دشم ان ق م خرردج یسیما کردج قرب ری

 .یست؛ یه یرن رس یقدی  بحررن ری محکر  ما ک یم

سؤال عبدالرضا مصري و محمد رشیدي نمایندگان (3

 ون، كار و رفاه اجتماعيكرمانشاه از وزیر تعا

 موضوع سوال:

 علت عدم افزایش مستمری نیازمندان، چیست؟-

ن:ر یه نمار د ان در نش ت عل ا یمرسه  7:تعدید  توضیح: 

شیرررر( مجلس شرریی یسیما، خریستار یدیم   52شس  ش ب  

نش ت س بررسا سریل نمار د ان یه سهرر تعاسن، کار س رفاج 

یظیاریت رکا یه  س بعد یه  ا شدند یستماعا ب  صررت غیرعل

درخریست ک  د انشآقای مصری( س مخال شآقای حاسا 

 .دلی انا( ، تقاضای مزبرر ب  تصررب رسید

رکی ممت ووع یه  7رکی مخووال  س  05رکی مریفوو ،  27:کوو  بووا 

 نمار دج حاضر در صحن مررد مریفقت قریر  رفت. 552مجمرم 

اد دم ودج غیرعل وا   بو  ع ورین پیشو ی    :عبدالرضا مصري آقاي 

شدن طر  سریل یه سهرر تعاسن در نش ت یمورسه  :وت: یقشوار    

مختل  سامع  در قانرن برنام  ششم ترسع  موررد ترسو  قوریر    

ماج یسوت کو     5: رفت  یند س ما ب  دنبال رفع مشکل م تیم. 

بووین سوواهمان برناموو  س بردسوو  س سهیرت تعوواسن، کووار س رفوواج   

 نتیج  نرسیدج ی .یستماعا تیش ما ک م، یما ب  

یح اگ ما ک م در نش ت غیرعل ا ب  نتیج  مطلرب دسوت  

ما رابیم س خرریکا بریی رسان  مای بی ان  نیز تیی  نما شرد. 

در سیقع ع رین یرن م ائل ب  صررت عل ا ب  ن:ع سریل ک  ودج  

 یست یما ب  ن:ع کشرر نخریمد برد.

ر سل   مصری با بیان یر ک  دالرل محرمان  بردن خرد ری د

غیرعل ا مطر  خریمم کرد، بیان کرد: نمار دج طب  آرین نام  

دقیق  فرصت بیان سریل خرد ری دیرد س ی ر عل ا شرد،  2:

شرعاً م ورلیت نخریمم دیشت، مر چ د در بیان مرضرم 

 یم اک خریمم کرد.

در مخال:ت با غیرعل ا شدن سل     آقاي حاجي دلیگاني:

ج دمیم مم  مرد  بدین د ک  چری مجلس یظیار دیشت: بارد یساه

درصدی حقر  س م تمری محرسمین س مددسرران  57یفزیر  

کمیت  یمدید س بیزر تا ک  مجلس مصرب کردج بی  یه میزین 

 .حدیقل حقر  کار رین باشد، ینجا  نشدج یست

نرر  د یما یسری  مرد  یفزیر  حقر  یرن قشر ری ب  پای آنیا ما

ت ک  متاس:ان  مم یرن مرضرم ب  نشدج یست. یرن در حالا یس

یه یرن دست  نا  آنیا تما  شدج س مم یفزیر  حقرقا ندیشت د؛

 .مریرد ک  قانرن یسری نشدج یست هراد دیررم

با یشارج ب  قانرن ش:اف ساهی حقر  مدررین س در  رقم  سی

 0یی مخصرر ب  یرن مرضرم  :ت:  دستمزد آنیا در سامان 

یما متاس:ان  یسری نشدج یست. در  ذرد  سال یه یرن تصررب ما

  .حالا ک  دسلت مرظ  بردج یرن کار ری ینجا  دمد

سی خطاب ب  آقای دکتر یمیری معرن پارلمانا رریس سمیرر، 

مای مربرط ب  قرینین ک  بارد  نام  متاس:ان  برخا آئین  :ت: 

شد ینجا  نشدج یست. لذی مرد  بارد  یه سری دسلت تیی  ما

انرن یسری نشدج س چری یفزیر  حقر  بدین د ک  چری ق

ب یرین محرس  س مددسری کمیت  یمدید س بیزر تا  م تمری

 .عملیاتا نشدج یست

پس یه یعوی  مریفقوت    :زاده هاشمي  سید امیرحسین قاضيآقاي 

 :ت: یه یرن لحظ  سل و   ،نمار د ان با غیرعل ا شدن سل   

ا  سوریل  شرد س بعود یه یتمو   ب  صررت غیرعل ا رسما یدیرج ما

 .رابد سل   ب  صررت عل ا یدیم  ما

(تذكرات كتبي نمایندگان به رییس جمهور و مسئولین 4

 اجرایي كشور

(تذكرات آیین نامه اي، اخطار قانون اساسي و تذكرات 5

 شفاهي

 نام  آئین 577 س 75: مادج تذکر در :سلیمي علیرضا آقاي

 بریی نمار د ان خریست در خصرر در مجلس دیخلا

 دیخلا نام  آئین 75: مادج در:  :ت مجلس، شدن ل اغیرع

 رعارت ک  یضطریر صررت در شدج  :ت  صریحت ب  مجلس

ب  تقاضای کتبا رئیس سمیرر، رکا  ک د یرجاب کشرر یم یت

ن:ر یه نمار د ان سل   غیرعل ا تشکیل ما  7:یه سهری س 

شرد. در یدیم  یرن مادج آمدج یست تقاضاک  دج سل   غیرعل ا 

رد یدل  خرر  ری مب ا بر سسرد شریرط یضطریر س یقت ای با

یم یت کشرر س در نتیج  لزس  بر زیری سل   غیرعل ا ب  

 دقیق  بیان ک د. 2:مدت 
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سی با بیان یر ک  نبارد خیف آئین نام  عمل ک یم، یفزسد: یدل  

یضطریر بارد ترسط نمار دج متقاضا سل   غیرعل ا مطر  

س  ب  آن رکی دم د یما آقای مصری ب  شرد س نمار د ان با تر

صررت ب یار کرتاج در یرن خصرر ترضیح دیدند س ما نما 

 ترینیم یرن مرضرم ری درب ت قبرل ک یم.

آئین نام  دیخلا مجلس تصررح کرد:  577سی با یشارج ب  مادج 

ی ر یدل  یضطریری بردن سل   غیرعل ا ترسط نمار دج 

صررت عل ا در مجلس متقاضا مطر  نشرد بارد سریل ب  

 مطر  شرد.

در مخال:ت با غیرعل ا شدن  :مال  شریعتي نیاسر آقاي 

اسا،  :ت: یه یس قانرن 29 یصل یخطار  سل  ، با یشارج ب 

ترضیحات آقای مصری مترس  نشدرم چطرر یرن سریل یم یتا 

یست، ی رسل   غیرعل ا شرد خیف قانرن یساسا س یصل 

رخریست ما ک م یرن یخطار ش:افیت یست. یه رئیس مجلس د

 ری ب  رکی  ذیشت  تا غیرعل ا شدن سل   م ت:ا شرد.

در پاسخ ب  یرن نمار دج  :امیرحسین قاضي زاده هاشميآقاي 

 :ت: ت:استا ندیردک  درخریست شما را آقای مصری ری ب  رکی 

 .ب ذیررم، نمار د ان مرچ  بخریم د ب  ممان عمل ما ک یم

 ب  خطاب خرد ش:اما تذکر در  :حمد صالح جوكارآقاي م

 س معیشت تأمین در تریند نما دسلت چری:  :ت سمیرر رئیس

ک  آریم  آنیا یه بین  ثبات یرجاد ک د تا سارا مرد  مارحتا 

رفت  س حتا بریی تیی  دیرسرا چرن ین رلین ک  نیاه ضرسری 

 بیمارین یست در سختا م ت د.

شرند س  ما ساعتا س خردرس لحظ  یی  رینتر ما مر رسه قیمت

شرد س دسلت ن  ت یا ب  نیاهم دین س  س:رج مرد  کرچکتر ما

ای هند ا م ک د بلک  حدیقل مای پارین سامع  ترس  نما دمک

آبرسم د بریی مرد  ری تأمین نما ک د یه سری در ر بریی 

ک ترل باهیر محصرالتا در حرهج پترسشیما س فرالد ک  چرخ  

یی ندیشت  س  ترلید آنیا با یره خارسا یرتباطا ندیرد، برنام 

متأس:ان  باندمای مافیارا س دالالن قیمت آنیا ری در باهیر 

 ک  د. تعیین ما

 یساسا مشکیت ب  م جر ک  یقتصادی نامطلرب سضعیت تدیس 

 یقدی  لزس  شدج ملا پرل یرهش کام  س مرد  معیشت در

در خصرر تصمیم  ک  طلبد ما ری ینقیبا مجلس عاسل

ساهد ب  سرژج در  ساهی، ریم شارا ری بی  یه پی  ضرسری ما

مای یقتصادی مدرررت  شریرطا ک  دسلت در ب یاری یه عرص 

 دیدج یست س عمی ک ترلا بر باهیر ندیرد.یمرر ری یه دست 

با یشارج ب  یر ک  رئیس سمیرر بارد در مررد عد  تحق  سی 

مای ینتخاباتا مب ا بر  شار  یقتصادی پاسخ ر باشد،  سعدج

مای لب یات، لریه   رادآسر شد: علت یفزیر  با رسر  قیمت

مای  خان ا س خردرس چی ت س چری دسلت ب  سز بیان همی  

 دمد. یقدی  عملا در سیت بیبرد شریرط ینجا  نما  رینا

ف ار  یخت  قیمت فرالد س محصرالت ی یفزیر  یه ینتقاد با سی

فلزی تأکید کرد: متأس:ان  باهیرمای مرتبط با فرالد ب  ع رین 

ص عت مادر ممچرن قیمت یره مر رسه بارد م تظر یفزیر  

تجارت  قیمت باش د س در یرن بین نق  سهیرت ص عت، معدن س

فار  یه یر ک  تقصیر ری بر  ردن دالالن بی دیهد در ساماندما 

 .قیمت خردرس س فرالد چی ت

طا تذکر ش:اما در صحن عل ا   :فر نصراهلل پژمانآقاي 

ما علیرغم یر ک  یه برسا  خار   مجلس یظیار دیشت: آمررکارا

 :552ترین د ذرل قطع ام   یند یما مدعا م ت د ک  ما شدج

 .ماش  ری فعال ک  د مکانی م

مردید درخریست فعال شدن مکانی م ماش   27ما در  آمررکارا

شیرررر شرریی  27یند س ب ا بر ت: یری ک  آنیا دیرند تا  ری دیدج

یی ری صادر ک د ک  ی ر یرن قطع ام  تعلی   یم یت بارد قطع ام 

 . ردد برما :552شدج باشد ب  سیسط  

ما در  تأکید بر یر ک  یرسپارا نمار دج مرد  مشید در مجلس با

مای ری صررت  ماسریی فعال کردن مکانی م ماش  باهی م افقان 

ما با مم  مای یعیما س یعمالا یرسپارا دم د  :ت: سیاست ما

 .مت:است یست

خطاب ب  میأت رئی   س نمار د ان پارلمان تصررح در یدیم  

ما  اراکرد: بارد مجلس در یرتباط باهی پلیس خرب س بد یرسپ

دقت بیشتری صررت دمد س یر  رن  نباشد ک  ما ب  سیسط  یرن 

 دچار س نک یم کاری یند دیدج صررت  ما بر علی  ما باهی یرسپارا

 .شررم سدردی مای تحررم

مجلس در ممین خصرر رک طر  س  فرررتا آمادج کردج 

یست تا ما در یرتباط با یرن مرضرم یقدی  م اسب دربارج 

 .ما صررت دمیم ما س آمررکارا یرسپارا کاری شیط ت پاگ

  : :ت نیز سامع  یقتصادی سضعیت س ما  رینا خصرر در  سی

صمت، تعزرریت را مجلس  سهیرت کی ت؟ باهیر سل  اری مترلا

  یست؟

ما رسهین  چ د بار  دمد س قیمت سل  اری باهیر مرد  ری آهیر ما

یند چ   ک د مرد  در تیی  رک لقم  نان خرد ماندج تغییر ما

 .ک ا بارد سریب یرن ری بدمد
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سهرر نیرس  سمیرر، رئیس ب  تذکر در :حسین حسین زاده آقاي 

س م ورالن آب کشرر س یستان،  :ت: غیزینی  فارگ ری دررابید، 

 .باالست آب PDS آب ندیررم، نیتریت س

نمرن  آب حرهج ینتخابی  خرد ری ب  صحن عل ا مجلس  سی

بیر  س علا آباد در یستان فارگ آسردج برد، بیان کرد: شیر 

 تبدرل ب  شیر سعدج مای پر  شدج یست.

سی یفزسد: آرا درد بی  یه دج ما بیمار ک  ب  سرطان  ریرش س 

بیماری مای کلیری یطیم دیررد؟ یرن مرد  صبرر تاسین چ  

چیزی ری پس ما دم د. یرن مرد  ممیش  در تما  صح   ما 

 ظار دیرند.ک ار م ورلین بردند س یک رن ینت

شیید س  27مزیر سال  س تقدرم  7بیر  الرستان با قدمت 

مزیر ن:رج در نزدرکا بزر تررن مخزن  اهی سیان  2:سمعیت 

 رع ا ع لرر  قریر دیرد چری بارد یه آب شرب محرس  باشد.

آرت یهلل رئی ا در س:ر خرد ب  یستان چیارمحال س بختیاری 

 الا آب ری کلید بزنید.ب  سهرر نیرس  :ت فعال کردن شرریی ع

کیلرمتر لرل  آب نی ت تا بریی مرد  کار ک یم.  27را درکشرر آ

سال یخیر شریرط بدتر  7:سال در یر آب م تیم س در  2:

 شدج س میچ کس پاسخ ر نی ت.

یما  ح ین شم( در کربی ب  شیادت رسید تا ب  مرد  ظلم 

ان نشرد س ح رت عباگ شم( بریی آب رساندن ب  یمل حر  س

خرد ری یه دست دید، آرا ما مم یر  رن  بریی مرد  کار ما 

 .ک یم

در تذکری خطاب ب  رئیس  :سید احسان خاندوزي آقاي 

سمیرر، سهرر یمرر یقتصادی س دیریرا س شرریمای عالا  :ت: 

غ:لت یه عی  ررش  یی مشکیت یقتصادی س محدسد شدن ب  

ار  مُ َکن مای کرتاج مدت س ترس  ب  طر  مای  ش

 یقتصادی کم خاصیت، مرسب یرجاد مشکیت ک رنا شد.

شیررررماج تذکر ما دمیم ک  ی ر یرن سطحا ن ری  52یمرسه 

یصی  نشرد، م ائل یقتصادی ما نخ ت یستماعا س سپس 

 یم یتا خریمد شد.

سییبا ک  در ماج مای یخیر باهیر دیریرا یه م کن، یره س 

خرد برد، ممان یژدمای خردرس  رفت  تا یسری  بیادیر ری با 

مزیر مزیر میلیارد ترمانا یست ک  هرر آفتاب  7/5نقدر  ا 

ینتظاریت کام  یرهش ررال بیدیر شد س با سرءمدرررت دسلت 

 برخاست. آنچ  یقتصاددینان هنیار ما دیدند، متاس:ان  ر  دید.

با طر  یرن پرس  ک  ی ر دسلت ما خریست مع ل ری ب   سی

چ  بارد ما کرد؟ ترضیح دید:  شکل ررش  یی حل ک د،

نخ تین ریمکار، کام  دسر مرترر ک ری بردس  دسلت س 

کام  دسر مرترر ناتریهی بانک ما برد، دسمین ریمکار نیز یرجاد 

سرعت یر بریی سرسد یرن سییب نقدر  ا ب  فعالیت مای 

 نامرلد یه طرر  یخذ مالیات بر عاردی سرمار  س درآمد برد.

ی حل ررش  یی مع یت یقتصادی کشرر، سرمین ریمکار بری

مدرررت ینتظاریت حرل عد  کام  یرهش پرل ملا برد ، تا 

 پرل در دستان مرد  دی  نشرد.

مرچ د مُ َکن مارا مان د رسن  باهیر خرب یست، یما تمرکز بر 

تزرر  ذخارر ملت یررین بریی رسن  کرتاج مدت رک چارج 

 یندرشا پاردیر ب  شمار نما رسد

طا تذکر ش:اما در صحن عل ا : هریار حیدري شآقاي 

مجلس یظیار دیشت: مشکل یصلا یمرسه کشرر م ابع نی ت 

 .بلک  سرء مدرررت م ابع مرسرد یست

ما نمار د ان مرد  در صررت عد  برخررد قاطع با مدررین 

 .ما نیز سییم م تیم رینتا س ناکارآمد در یرن ناب امانا

تصررح کرد:آقای ممتا!  خطاب ب  رئیس کل بانک مرکزی سی

چطرر رسهمای آری  باهیر یره ری نتیج  مدرررت خرد دین ت  س 

 .دینید رسهمای پرتیطم باهیر یره ری حبابا ما

رئیس ساهمان برنام  س بردس  س سهرر ریج س   سی طا تذکری ب 

شیرساهی رادآسر شد: ب د سر  قانرن یساسا ک  مؤرد رفع 

بع س یمکانات یست آرا در ساهمان س تبعی  س ترهرع ناعادالن  م ا

شرد؟ چری پرسژج ریمبردی س پر  سهیرتخان  شما نیز رعارت ما

آمن کرمانشاج ب  خ رسی ک  م یر یتصال یررین ب   یممیت ریج

 .کشررمای عری  س سررر  یست فاقد یعتبار یست

ذماب ب   سرپل مای مریصیتا  یینغرب، قصر شیررن س ریج

ار س یستاندیردساهی ب  قتل اج مرد  دلیل عد  تخصی  یعتب

ی  تبدرل شدج یست س یرن در حالا یست س  حرهج ینتخابی 

مای کم یممیت یما مررد ترس  آقای نربخت یعتبار کافا  پرسژج

  ک  د آرا یرن تبعی  نی ت؟ دررافت ما

سمیرر  :ت: آقای رسحانا! با تأخیر در  طا تذکری ب  رئیس -

ما ری  هد ان حرهج ینتخابی  ب دج بانک  ال سی  هلزلیمریفقت با یم

 .یرد ب  یرن سضعیت پاران دمید ب  سان مرد  یندیخت 

سی طا تذکری ب  سهرر یقتصاد س دیریرا نیز یه سضعیت 

سرء مدرررت در  مرکات ب    ما ینتقاد کرد س  :ت:  مرک

یی  ما آمدج س بریی یرن سضعیت یس:بار چارج کمک تحررم

 .بی درشید
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